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  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 

 
  :مقدمة الكتاب

ُوا َما بِ  الـلـه  إِنَّ  :(قال تعاىل ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ ِبَقْوٍم ُسوءاً َفال َمرَدَّ لَـُه َوَمـا لَُهـْم ِمـْن الـلـه  أَنُفِسِهْم َوإَِذا أََراَد ال يَُغريِّ
 ).11(سورة الرعد)ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

أردت ان أقدمـه والـذي , )مفاهيم أساسية يف الصحة النفسية واالرشاد النفيس(خالل هذا الكتاب    
خاصة وان االنسان يتقدم دامئا من مرحلة , صحة النفسيةركيزة هامة يف مجال ال للمكتبة العربية ليكون

وهو دائم البحث عن الصحة ومفاهيمها ليكـون اكـرث سـعادة , اقل كامال من النمو اىل مرحلة اكرث كامال
  .وعطاءا

وهناك عـدد قليـل رمبـا يصـل , فالناس يسعون منذ نعومة اظفارهم جاهدين نحو تحقيق ذواتهم    
غـري ان هنـاك افـرادا واجهـتهم ظـروف وعقبـات جسـام , رحلة الحياة القصـريةاىل غايته وهدفه خالل 

ووصلوا اىل ابعد نقطـة ميكـن لهـم , استطاعوا التغلب عليها وواجهوها بكل اقتدار وجرأة وصرب وتحمل
وكيف , وكان ذلك لهم النهم عرفوا كيف يستثمرون لحظات العمر, ان يصلوا اليها خالل مشوار حياتهم

كام انهم متتعـوا بالصـحة النفسـية , اىل ان وصلوا, وكيف يثريون دوافعهم بأنفسهم, حهميخططون لنجا
  .والتي منحتهم القوة والطاقة

أما الذين مل يحققوا الصحة النفسية فقد كانوا بعيدين عن السعادة والرضـا الشـامل يف كثـري مـن      
  ...مراحل حياتهم

    
  عبدالفتاح محمد سعيد الخواجه. د: املؤلف
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 الفصل األول

  ساسية يف الصحة النفسيةاألفاهيم بعض امل

   :الصحة النفسية

, مرة) 275( الذات البرشية للفرد أو للجامعة، ما يقارب ورد يف القرآن الكريم لفظ النفس مبعنى   
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية ( مطمئنة قال تعاىل؛)الذات(فتارة تكون النفس

أي يتمتع صاحبها بتوافق نفيس وصحة نفسية بحيث يرىض الفرد عن نفسه  )27(سورة الفجر)مرضية
الفاجرة قال تعاىل؛ ) الذات(كام ورد ايضا عن النفس. يعيش فيه وعن األفراد من حولة يف الوسط الذي

كام ورد عىل لسان رب العزة النفس .  )7(سورة الشمس)ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها(
وهي النفس الحائرة  القلقة غري الراضية عام يقوم  ).2(سورة القيامة)وال اقسم بالنفس اللوامة ( , اللوامة

وما ابرئ نفيس إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب ان ريب غفور ( تعاىل  الـلـهويقول .  به أصحابها
. أي بوجود النفس الرشيرة التي تأمر صاحبها القيام باألعامل السيئة غري السوية  ).53(سورة يوسف)رحيم

وما يعانوه من  لقد زاد اهتامم الدول وألفراد مبوضوعات علم النفس التي تخص حياتهم ومشاعرهم
مشكالت حياتية يومية مثل تعابري العقد النفسية، وفصام الشخصية، وسوء التكيف واإلحباط والكبت، 

  . واالغرتاب والقلق، واملخاوف املرضية، واالجهاد واالحرتاق النفيس وغريها
سانية إثارة ويف العرص الحديث عرص القلق والتوتر يعد علم الصحة النفسية من أكرث العلوم االن    

لالهتامم والدراسة، ومل ينحرص اهتامم الدارسني باالضطرابات النفسية وليدة هذا العرص، فحسب بل 
ولحاميتهم من الوقوع يف , شمل البحث عن مفهوم الصحة النفسية ومظاهرها بهدف تحقيقها لألفراد

  .متاهات االضطراب النفيس
ول الشخصية والدوافع والحاجات، وأسباب األمراض أولهام نظري علمي، يتنا؛ وللصحة النفسية شقان

النفسية وأعراضها، وحيل الدفاع النفيس، والتوافق وتعليم الناس، وتصحيح املفاهيم الخاطئة، وتدريب 
األخصائيني للقيام بالبحوث العلمية والشقق الثاين تطبيقي عميل، يتناول الوقاية من املرض النفيس، 

  .الجهاوتشخيص األمراض النفسية وع
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  :مفهوم الصحة النفسية ماذا يعني
تتعدد تعريفات الصحة النفسية، لكن معظم هذه التعريفات تتضمن الرشوط الالزم توافرها حتى  

  .يتم تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين، والبيئة بشكل عام تكيفا يحقق السعادة للفرد واملجتمع
و شعور داخيل ينبع من الذات ويتضمن عددا من والسعادة ليست دواء يقدمه لنا اآلخرون بقدر ما ه

  .املشاعر اإلنسانية، كالرضا عن النفس والثقة بها وباآلخرين والرغبة يف العطاء والقدرة عىل تقدميه لهم

وقد يقول قائل من أين ستأيت السعادة والدنيا مليئة باآلالم واألحزان؟ فلـيس الحـزن انتفـاء السـعادة، 
ة  تعبري عن قلب إنساين يشعر بالناس ويسع اآلم اآلخرين، ولـيس بالرضـورة أن وذلك انه يف أحوال عديد

يولد الحزن االضطراب والتوتر الهدام، فقد يدفع النفس ملزيد مـن العمـل والبـذل والعطـاء مـام ميلؤهـا 
 هـو الدراسـة العلميـة للصـحة النفسـية وعمليـة وعلم الصحة النفسـية. شعورا بالثقة والرضا والسعادة

واضـطرابات وأمـراض  وما يحدث مـن مشـكالت, وما يعوقها, ما يؤدي إليها وما يحققها, افق النفيسالتو 
كام ان علم النفس يخدم الصحة النفسية مـن . ودراسة أسبابها وتشخيصها وعالجها والوقاية منها, نفسية
 . " علم صحة"أنه وميكن النظر إىل علم النفس عىل  . دراساته العلمية عن طريق الوقاية والعالج خالل

شخصـياً وانفعاليـاً واجتامعيـاً ( متوافقاً نفسـياً  يكون فيها الفرد, هي حالة دامئة نسبياً : الصحة النفسية
ويكـون قـادراً عـىل تحقيـق ذاتـه , ومـع اآلخـرين, بالسعادة مع نفسه ويشعر, )أي مع نفسه ومع بيئته

وتكـون شخصـيته , مواجهـة مطالـب الحيـاة ويكون قـادراً عـىل, إىل أقىص حد ممكن واستغالل إمكاناته
والصـحة  . ويكـون حسـن الخلـق بحيـث يعـيش يف سـالمة وسـالم, ويكون سلوكه عاديـاً , سوية متكاملة

وليسـت غيـاب أو خلـو مـن املـرض . بصحة العقل وسالمة السلوك النفسية حالة إيجابية تتضمن التمتع
األمـراض  شخصية والدوافع والحاجـات وأسـبابيتناول ال: نظري علمي :وللصحة النفسية شقان . النفيس

وإعـداد , املفـاهيم الخاطئـة وتعلـيم النـاس وتصـحيح, النفسية وأعراضها وحيل الدفاع النفيس والتوافـق
يتنـاول الوقايـة مـن املـرض النفيسـ  :وتطبيقـي عمـيل . وتدريب األخصائيني والقيـام بـالبحوث العلميـة

  . وعالج األمراض النفسية وتشخيص
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  :وم الصحة النفسية عند مدارس علم النفسمفه
  :املدرسة التحليلية  -1

يرى فرويد  مؤسس املدرسة التحليلية يف علم النفس أن الفرد الذي  يستطيع أن يحقق الصحة 
النفسية لذاته، هو الشخص القادر عىل منح الحب والعمل املنتج عموما وتتمثل الصحة النفسية من 

مواجهه الدوافع البيولوجية والغريرية والسيطرة عليها يف ضوء متطلبات  وجهة فرويد يف القدرة عىل
ويرى فرويد أن . الواقع االجتامعي ، كام تتمثل يف قدرة األنا عىل التوفيق بني مطالب الهو واألنا األعىل

االنسان ال يستطيع ان يصل إىل إىل تحقيق جزيئ لصحته النفسية ذلك ألنه يف حالة رصاع دائم بني 
وقد عارض إدلر هذه النظرية التشاؤمية لفرويد، ورأى ان األنسان . حتويات الهو ومطالب الواقعم

  : يستطيع أن يتغلب عىل الشعور بالنقص ويحقق الحصة النفسية عن طريق
  . امليل اإلجتامعي والعيش مع اآلخرين -
  .التنشئة اإلجتامعية الصحية -
لشكل الذي يسهم يف تكوين شخصية متامسكة قادرة وضع أهداف محدة والعمل عىل تحقيقها با -

  .عىل مواجهة الصعوبات
واكد فروم أيضا عىل أهمية دو العوامل االجتامعية يف تحقيق الصحة النفسية وأوضح أن االنسان خري، 
وأن املجتمع غري التسلطي يعمل عىل بناء شخصية متجه قادرة عىل الحب وعىل توظيف امكانياتها ، 

أما أريكسون فقد أسس نظرية نفسية إجتامعية يف النمو، ورأى أن الصحة . والعدل  وتحقيق الحق
النفسية تتمثل يف قدرة الفرد عىل مواجهة مشكالت مرحلة النمو التي مير بها بنجاح، واوضح أريكسون 
أن صحة الفردالنفسية يف مرحلة عمرية معينة تساعد الفرد يف تحقيق التكيف النفيس يف املراحل 

أما كارين هورين فتتمثل الصحة النفسية حسب رأيها يف إدراك الذات وتحققها واملقدرة . عمرية التاليةال
  .عىل إضفاء التكامل بني معظم الحاجات النفسية

  :املدرسةالسلوكية-2
ترى هذه املدرسة أن السلوك ينشأ من البيئة، وأن عملية التعلم تحدث نتيجة لوجود الدافع واملثري   

، وليك يقوى الربط بني املثري )السلوك(جابة، مبعنى أنه إذاوجد الدافع واملثري حدثت االستجابةواالست
  واإلستجابة البد من التعزيز، أما إذا تكررت اإلستجابة دون تعزيز كان ذلك عامال عىل إضعاف
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ن بسلوك سوى وتقرر هذه املدرسة أن الناس يقومو . الرابطة بني املثري واإلستجابة أي إضعاف التعلم 
  .معني ألنهم بهذا الشكل ننتجة للتعزيز

استجابات ... إن مفهوم الصحة النفسية عند السلوكيني يتحدد باستجابات مناسبة للمثريات املختلفة    
وعليه يتلخص مفهوم الصحة النفسية وفقا لهذه الرؤية يف القدرة عىل اكتساب . بعيدة عن القلق والتوتر
وقد وجهت انتقادات عديدة . ئة التي يعيش فيها  الفرد وتتطلبها هذه البيئةعادات تناسب مع البي

لهذه املدرسة، ومن أهمها الرتكيز عىل أهمية التعزيز الخارجي والدوافع الخارجية للسلوك اإلنساين، 
  .وعدم اهتاممها بالتفكري والعواطف والشعور، وانعكاس ذلك عىل هذا السلوك

  :املدرسة اإلنسانية -3
يعد املذهب اإلنساين يف علم النفس مذهبا حديثا نسبيا، وقد ظهر كرد فعل للمدرستني األساسيتني    

يف علم النفس وهام مدرسة التحليل النفيس والسلوكية ويقوم هذا املذهب عىل رفض املسلامت التي 
  .تقوم عليها املدرستان، ولعل من أهم مسلامت هذا املذهب

  . اإلنسان خري -

 .ن حي يف نشاط مستمر ومنو دائماإلنسان كائ -

إن الخربة الحارضة للفرد ذات أهمية بالغة وينبغي دراستها كام يدركها الفرد وليس كام يدركها  -
 .االخرين

إن الفهم السليم لنشاط اإلنسان وسلوكه ال يتأيت إال بدراسة األصحاء وليس املرىض كام فعل  -
اإلنسانيني يف مدى تحقيق الفرد إلنسانيته تحقيقا  وتبدو الصحة النفسية عند املفكرين. الفرويديون

ويختلف األفراد فميا يصلون إليه من مستويات من حيث اإلنسانية الكاملة وهكذا يختلفون يف . كامال
ويعد ابراهام ماسلو وكارل روجزر من أشهر العلامء اإلنسانيني لذا نستعرض . مستويات صحتهم النفسية

  :يتآراءهم يف مجال من خالل اآل 
والذي رأى ماسلو أن لإلنسان حاجات متنوعة، وأن هذه الحاجات تتوزع بصورة هرمية  إبراهام ماسلو

  :كاآليت 
وهذه الحاجات عىل . ويضم الحاجات الفسيولوجية والحاجة إىل األمن والسالمة : املستوى األدين - أ

  درجة عالية من األهمية فإذا كان الفرد مرتاحا 
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جسمية ويشعر باألمان فإنه سيحاول إشباع املستوى األعىل من الحاجات التي ومشبعا لحاجاته ال
  .يطلق عليها الحاجات اإلجتامعية

  .ويضم حاجة الصداقة والعطف والحنان واألنتامء: املستوى األعىل - ب
ويعد إشباع هذه الحاجات يسعى الفرد إىل إشباع دوافع التحصيل والتقدير، ثم دافع تحقيق الذات 

وتتحقق الصحة النفسية من وجهة نظر ماسلو عندما يتمكن . يعد الغاية العظمى يف هرم ماسلوالذي 
  .الفرد من إشباع هذه الحاجات بطريقة سوية، ويحقق إنسانية الكاملة

  ومن املؤرشات التي تحدد معنى اإلنسانية الكاملة اآليت؛ 
دودها، ومتحمل ملسؤوليتها وما ينتج حرية الفرد تلك الحرية التي ميارسها اإلنسان وهو مدرك لح -

  .عن مامرستها، والتي عن طريقها يصل إىل معنى لحياته
  .إرادة حرية متكن الفرد من اختيار هدف معني والعيش من أجل تحقيقه -
  . الشعور باألمان واألنتامء وتقبل الذات -
  .تقبل اآلخرين وحبهم والتعاطف معهم -
والجامل والخري وغريها من القيم التي تدل عىل انسانية اإلنسان االلتزام بقيم عليا مثل الحق  -

  .الكاملة وتعرب عن الصحة النفسية
وضع هذا العامل نظرية الذات يف علم النفس، او ما يعرف بنظرية االرشاد املتمركز حيث : كارل روجرز

وينمو مفهوم . عنها ويرى روجرز أن كل فرد قادر عىل إدراك ذاته تكوين مفهوم او فكرة, حول العميل
وليك يحقق اإلنسان . الذات نتيجة للتفاعل اإلجتامعي جنبا عىل جنب مع الدافع الداخيل لتحقيق الذات

ذاته ال بد أن يكون مفهومه عنها موجبا وحقيقيا، وعليه  فإن اإلنسان املتمتع بالصحة النفسية هو 
لذي يتفق سلوكه مع املعايري اإلجتامعية الشخص ا.. الشخص القادر عىل تكوين مفهوم إيجايب عن نفسه

  .ومع مفهومه عن ذاته
   :وتستند نظرية روجرز يف الشخصية إىل املفاهيم األساسية التالية   

والسـلوك الهـادف  ان اإلنسان كل منظم يترصف بشكل كيل يف املجـال الظـاهري بـدافع تحقيـق الـذات
جـوهره وال حاجـة للسـيطرة عليـه  ن خـري يفوان اإلنسـا .لتحقيق النمـو والتحـرر مـن مقومـات تطـوره

  .والتحكم به
 .والـذات تحـافظ عـىل سـلوك املسرتشـد  .تنشا من تفاعل الفـرد مـع البيئـة وهي مدركات وقيم :الذات

  والذات يف حالة منو وتغري نتيجة التفاعل املستمر مع املجال
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  .الواقعية، املثالية، الخاصة: أكرث من ذات  الظاهري والفرد لديه 
 وهو الواقع املحيط بالفرد والذي يدرك أهميته؛ الن الفرد يختار استجابته عـىل أسـاس: املجال الظاهري

  .ما يدركه، ال عىل أساس الواقع
يف اسـتيعاب، وتنظـيم الخـربات  االضـطراب النفيسـ ينـتج عنـدما يفشـلوبحسب هذه النظرية فان     

املفهوم الـواقعي للـذات، ووضـع الخطـط التـي   تنميةالحسية العقلية التي مير بها، إضافة إىل الفشل يف
لتغيري السلوك هي تنميـة مفهـوم ذات واقعـي موجـب،  تتالءم معه؛ لذا أفضل طريقة برأي روجرز، هي

وإن مـن أهـم . يكون مشوها بعيدا عن الواقع لدى املرىض عقلياً  حيث بينت الدراسات إن مفهوم الذات
الذات، ويهـدد إشـباع الحاجـات األساسـية  حيث انه يعوق مفهوم أسباب االضطراب النفيس هو اإلحباط

تتوافق مع الخربات السابقة لديه تجعلـه يف حالـة اضـطراب  كام إن انضامم خربة جديدة لديه وال. للفرد
تعرف مصـادر قلـق املسرتشـد  أي: االستكشاف واالستطالع و خطوات اإلرشاد النفيس عند روجرز؛. نفيس

املسرتشد؛ يك يفهم شخصيته ويسـتغل الجوانـب  وانب السلبية وااليجابية يف شخصيةوتوتره، وتحديد الج
يساعد املرشد املسرتشد يف زيادة فهمـه وإدراكـه : وتوضيح وتحقيق القيم .االيجابية منها لتحقيق أهدافه

ه بهدف تعرف التناقض فيام بينها، والكشف عن أسباب التوتر الناجم مـن اخـتالف قيمـ لقيمه الحقيقية
واملكافأة . الزائفة هنا يقوم املرشد بتوضيح الفرق بني القيم، واآلمال، والقيم الحقيقية، والقيم. الواقع عن

االيجـايب ويقويـه لـدى املسرتشـد كخطـوة  وتعزيز االستجابات حيث يوضح املرشد مدى التقدم أو التغري
  .أولية للتغلب عىل مشكالته االنفعالية

 
ضمن الصحة النفسية من وجهة نظر أصحاب هذه املدرسـة القـدرة عـىل تفسـري تت :املدرسة املعرفية -4

الخربات بطريقة منطقية متكن الفرد من املحافظة عىل األمل واستخدام مهارات معرفية مناسبة ملواجهـة 
وعليــه  فــإن الشــخص املتمتــع بالصــحة النفســية فــرد قــادر عــىل اســتخدام . األزمــات وحــل املشــكالت

فية مناسبة للتخلص من الضغوط  النفسية ويحيا عىل فسحة من األمـل، وان ال يسـمح اسرتاتيجيات معر 
ومن املفيد القول يف هذا املجال أن بعض الوجوديني يـرى ان الصـحة النفسـية . لليأس بالتسلل إىل نفسه

جوء إىل للفرد تكون يف حريته يف اختيار قيم تحدد إطارة يف الحياة وتعطي معنى لحياته، كام تكون يف الل
  أما البعض اآلخر فقد رفض هذا. وعبادته الـلـه
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الرأى ونادى برضورة إدراك اإلنسان بانه يعيش حياة بال معنى، حياة تتشكل من سلسة مـن التناقضـات  
ونالحظ تأثر الطرف األول مبادى علم النفس فقد ظهر مـن . وعليه أن يعيشها أو يعايشها كام تأيت الرياح

م النفس عدد من املتحدثني بالوجودية نذكر منهم ماى ، لينج ، وفرانكـل وعـىل الـرغم بني املشتغلني بعل
من وجود بعض االختالفات بينهم إال أنهم يشرتكون يف إطـار عـام، حيـث يؤكـدون عـىل فرديـة اإلنسـان 
 وقيمة ورصاعة يف سبيل الوصول إىل معنى لوجودة ورغبته يف الوصول إىل تنظيم معني من القيم يختـاره
بإرادة حرة، إذ تدفع اإلنسان يف حياته رغبة قوية للوصول إىل معنى لوجـودة، وهـو دامئـا وأبـدا مـدفوع 
بإرادة إىل اكتشاف ذاته ومامرسة حياته كام يراها وكام يختارها، وبهـذه اإلدرادة يحقـق اإلنسـان لنفسـه 

  .الصحة النفسية ويعود من اغرتابه بالتمسك بالقيم الروحية
  :ريفات ومفاهيم الصحة النفسية ولكن ميكننا حرصها يف إتجاهني أساسيني هاملقد تعددت تع
.  يرى أصحاب هذا االتجاه أن الصحة النفسية هي الخلو من األعراض املرضيةو: اإلتجاه السلبي

وتكمن الصعوبات يف هذا التعريف يف عدم اتفاق العلامء عىل أنواع النشاط التي يقوم بها الفرد، والتي 
لكن القائلني  بهذا التعريف يدافعون عنه بقولهم أن الحالة . نافية للصحة النفسية السليمةتعد م

النفسية ال تصبح شاذة إال حني تبلغ درجة شديدة يف الفكر اإلنساين، فكثريا ما عرف الخري بأنه انتفاء 
لدقة واالهتامم مبظاهر والحقيقة ان هذا التعريف يحتاج ملزيد من ا, الرش، والعدالة بانها انتفاء الظلم

  .الصحة النفسية
ويرى اصحاب هذا االتجاه أن الصحة النفسية تتحدد يف ضوء توافر عدد من املظاهر : اإلتجاه االيجايب

تعد محددة لها، ويحاول من يقدم هذا التعريف أن يبحث عن أنواع النشاط التي  تصف الصحة 
سية ليست مجرد الخلو من أعراض املرض النفيس، ولكنها وبناء عليه فإن الصحة النف. النفسية وتعرب عنها

والصحة , تتضمن التمتع بصحة النفس والجسم، وتبدو يف التناسق الكائن بني الوظائف النفسية املختلفة
حالة دامئة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا شخصيا وانفعاليا " النفسية كام يعرفها حامد زهران 

لسعادة مع نفسه واآلخرين ويكون قادرا عىل تحقيق ذاته واستغالل قدراته واجتامعيا ويشعر با
  وامكانياته إىل أقىص حد ممكن، ويكون قادرا عىل مواجهة مطالب الحياة، وتكون 
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وعموما تختلف ". وسالم " شخصيته متكاملة سوية ويكون سلوكه عاديا بحيث يعيش يف سالمة 
وفقا لالختالف بني واضعي هذه التعريفات من حيث الرؤية واألطر التعريفات اإليجابية للصحة النفسية 

  .النظرية، وبالعودة إىل مفهوم الصحة النفسية من وجهة نظر املدارس النفسية يتضح لنا هذا االختالف
  

مييل معظم املهتمني بالصحة إىل األخذ باالتجاه اإليجايب القائل بأنها حالة : مظاهر الصحة النفسية 
 التناسق الكائن بني الوظائف النفسية املختلفة وهي تؤدي عملها ضمن وحدة الشخصية إيجابية يف

  .وفيام يأيت عرض ألربعة أشكال من مظاهر الصحة النفسية
وتبني هذا الرأى هادفليد , الصحة النفسية  كام تظهر يف التناسق العام  بني الوظائف النفسية -1

ل والحر عن كل طاقاتنا املوروثة واملكتسبة، وهي تعمل بقوله إن الصحة النفسية هي التعبري الكام
وهنا نالحظ أن الصحة النفسية . بتناسق فيام بينها يف أتجاهها نحو هدف أو غاية للخصية من حيث كل

تكون يف املظاهر الحرة، املعربة عن طاقاتنا املوروثة واملكتسبة، وتكون يف التناسق بني هذه  الطاقات، 
طار وحدة الشخصية، فإذا طرأ عىل عمل هذه الطاقات ما يعطل أو يغري اتجاهها وهي تعمل حرة يف إ

. ويحرفه عن التعبري عن الشخصية بوصفها وحدة، فإن االضطراب عندئذ هو الذي يجب أن نبحث عنه
ومن الواضح أن هذا الرأى ينطلق من مقارنه الصحة النفسية بصحة الجسد فصحة الجسد ال تكون إال 

  .عضاء بوظائفها بشكل متكامل ومتناسقبقيام كل األ 
فقد حدد عدد من الباحثني الصحة , الصحة النفسية كام تظهر من خالل عدد من املعايري -2

النفسية مبعايري أساسية نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص، املعايري التي حددها أوملان، واملعايري التي 
ملان أربعة محكات أساسية يف تحديد مستوى الصحة فقد ذكر أو . وضعها  عبد السالم عبد الغفار

النفسية للفرد وهي االنجاز يف حدود طاقات الفرد وقدراته، واالتزان العاطفي وصالحية الوظائف 
وقد قدم عبدالسالم عبد الغفار يف دراسة عربية توصل من خاللها إىل عدد . العقلية والتكيف االجتامعي

  .ملحكات؛ الرضا عن النفس، والسمو وااللتزام الوسطية وأخريا العطاءمن محكت الصحة النفسية، وهذه ا
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حيث قامت دراسات يف , الصحة النفسية كام تظهر يف نقاط بني عدد من الدراسات التحليلية -3

بيئات مختلفة كان من بني أهدافها معرفة مظاهر الصحة النفسية قد تركت بني هذه الدراسات وعدت 
  :صحة النفسية وميكننا إيجاز هذه املظاهر يف النقاط االتيةنقاط االتفاق مظاهر لل

وتتضمن التوازن بني القوى النفسية والنظرة املوحدة للحياة : املحافظة عىل شخصية متكاملة-
ومواجهة أشكال الضغط والشدة وتنمية جوانب الشخصية من جميع النواحي بحيث تستطيع اداء 

  .عملها بشكل متناسق ومتكامل
ونعني بها التناسق بني معايري الفرد ومعايري املجتمع، والقدرة عىل : ق مع املتطلبات االجتامعيةالتواف-

التكيف اإلجتامعي، وذلك من غري أن يخرس اإلنسان عنرص النامء واإلبداع الذي يعد مظهرا من مظاهر 
  .الشخصية املتكاملة

فهم الواقع وقبوله كام هو وعدم  ويشمل هذا الجانب قدرة الفرد عىل: التكيف مع رشوط الواقع-
  .الهروب منه باتجاه أحالم اليقظة

وتشمل عدم الرتدد املتكرر، والثبات فيام يتصل باالتجاهات التي يتبناها الفرد : املحافظة عىل الثبات-
  .ثباتا يسمح للمالحظ أن يتنبأ مبا يحتمل ان يفعله

وات الفرد يجب أن يرافقها منو يف معارفه ونعني به أن زيادة سنوات الفرد سن: النمو مع العمر-
  .وخرباته وانفعاالته وعالقاته وقدراته 

ونقصد به ذلك االتزان االنفعايل وأن تكون : املحافظة عىل قدر مناسب من الحساسية االنفعالية-
  .حساسية الفرد متناسبة مع ما تستدعية الظروف التي تحيط به

نعني بها تعاون مع غريه من أجل مجتمعه وضمن رشوط و : املشاركة يف حياة املجتمع وتطوره-
  .طاقاته، وبذل جهده من أجل تحسني إنتاجه

  
  :الصحة النفسية يف التفاعل بني الفرد ومحيطه 

إن اإلتجاه اإليجايب للصحة النفسية يف مجال التفاعل بني الفرد ومحيطه يظهر  نوعني من العالقات    
وإذا أخذنا عالقة الفرد مع نفسه، فإننا . ه وعالقته مع العامل حولالتفاعلية، عالقة اإلنسان مع نفس

فهم الفرد لنسفه، دوافعه ورغباته وتقديره لذاته -1نستطيع الوقوف عند ثالثة  مظاهر لهذه العالقة؛ 
  وقبوله ما هو
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منوه -2. عليه، فنحن أن العديد من اآلالم واالضطرابات قد تأيت بسبب جهل الفرد بدوافعه ورغباته 
وتطوره ونظرته إىل املستقبل، فإذا كان املظهر األول يشري إىل اإلنسان يف فهمه لنفسه ودوافعه ، فإن 

-3. املظهر الثاين يشري إىل ما يفعله الفرد من أجل مستقبلة ومن أجل تحقيق ذاته وتنميتها منوا متكامال 
جهة والثبات  الكايف من جهة وحدة الشخصية ومتساكها متساكا ينطوى عىل التغري املناسب من و 

كام ان عالقات الفرد مع مع محيطه بكل ما ينطوي عليها هذا املحيط من ظروف إجتامعية .....أخرى
  .وطبيعية

تحكم الشخص بذاته يف مواجهة الرشوط املحيطة به، ونعني به قدرته عىل اتخاذ وتنفيذ قراراته ) 1
  .املتصلة مبحيطة ضمن رشوط وظروف محيطة

اك الفرد للعامل كام هو مواجهته، فإدراك الفرد لواقعه ومواجهة ظروف الطارئة يساعد عىل إدر ) 2
  .التفاعل املثمر بني الفرد ومحيطة

سيطرة الفرد عىل رشوط محطية وتحكمه بها، وذلك بهدف زيادة سيطرته عىل املحيط واحداث ) 3
ىل تغيري الرشوط املحيطة به إلبعاد ما تغيري فيه بحيث تأيت النتائج مناسبة لتكونية هو، كأن يعمل ع

  .فيها من خطر أو رضر
. الشعور باألمن والطامنينة والذي يتحقق نتجه لنجاح الفرد يف عالقته مع نفسه ومع ما يحيط به) 4

وعليه تنبثق مظاهر الصحة النفسية من خالل عالقة الفرد مع نفسه من ناحية، ومن عالقته مع ما 
مبعنى أن الصحة النفسية تظهر يف قدرة األنسان عىل التكيف . عية وطبيعيةيحيط به من ظواهر إجتام

مع الذات ومع املحيط  ونجاحة تحقيق نوع من التوازن بني حاجاته وقدراته ورشوط املحيط بشقية 
  .املادي واإلجتامعي 

  :وخالصة القول فأن مظاهر الصحة النفسية تتمثل يف اآليت
  . تكامل الذات) 1
  .لذاتتوازن ا) 2
  .العيش مع اآلخرين والتواصل معهم والتكيف مع املحيط) 3
  .العمل والعطاء) 4

  :وحتى يتحقق تكامل الذات البد من توفر اآليت
  .فهم الذات وتقبلها والرضا عنها -
  تنمية الذات من جميع جوانبها لتصبح أكرث قوة ونشاطا، وأكرث جامال -
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ومن األهمية مبكان القول انه ال ميكن تنمية الذات . استمراروحنانا وقدرة عىل التطور نحو األفضل ب 
  .إال بإشباع حاجاتها يف الوقت املناسب، واملكان املناسب ويف حدود معايري وقيم املجتمع

توازن الذات ويتم ذلك عن طريق الشعور بالسالم الداخلية، والعيش يف الحارض، واإلتجاه نحو  -
حتى يف أشد لحظات الحزن واألمل والتحرر من الخوف والقلق  والخضوع  الواقع والتسلح باألمل والرجاء

  .والقدرة عىل ضبط  النفس
العيش مع اآلخرين والتواصل معهم والتكيف مع املحيط ويتم ذلك عن طريق فهم اآلخرين  -

ف مع وتقلبهم والشعور بهم والتفاعل املثمر معهم كام أن تنمية الذات وإثراء خرباتهم يسهم يف التكي
  .املحيط االجتامعي واملادي 

العمل والعطاء ويكون ذلك عن طريق العمل مبهنة مالمئة لقدرات الشخص وميوله، كام يتم ذلك  -
. عن طريق العمل اإلجتامعي إن أمكن والتضحية من أجل اآلخرين وتحمل املسؤولية والشعور بالحرية

ضا، فمن ال يفهم ذاته ال ميكن أن يتقبلها أو أن ومن املالحظ أن هذه املظاهر مرتابطة ويحدد بعضها بع
يكون قادرا عىل تنميتها بالشكل املتاسب كام أنه لن يتمكن من فهم اآلخرين أو تقبلهم او الشعور بهم 

وليك يحقق الفرد الصحة النفسية لذاته . وإغنائهم ألنه عىل قدر الوفرة يف املنبع يكون الفيض والعطاء
يتوقع منها قبل أن يتوقع من اآلخرين وإال فلن يحصد إال العزلة والشعور ينبغي أن يبدأ بنفسه و

  .بالخواء الداخيل والفراغ والهامشية
  

  :تطور اإلهتامم بالصحة النفسية قدميا وحديثا 
لقد حظيت صحة اإلنسان باهتامم بالغ منذ فجر التاريخ إذ بينت الدراسات أن الرجل البدايئ كان 

لوقات ال يراها لكنه يسمع أصواتها يف عصف الرياح وحفيف أوراق الشجر، ويف يعتقد دامئا بوجود مخ
صوت الرعد واألمطار، ويف خرير ماء األنهار وكانت هذه املخلوقات غامضة بالنسبة له فأخذ يتطورها 

وكان من بني رجال القبائل من هم أقدر عىل . تتقمص الحيوان والبرش، وحسب بعضها خريا واآلخر رشيرا
تصال بتلك املخلوقات وتطويعها للخري أو الرش، فكانوا كهنة القبيلة وسحرها ولجأ إليهم الناس يف اال 

األزمات واملرض، فابتدع الكهنة بعض العقاقري التي كانت تشفى بعض األمراض وكانوا األطباء  
  .واملعالجني
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يكون يف ضوء اإلهتامم ومن الجدير بالذكر ان مدخل الحديث عن تطور االهتامم بالصحة النفسية س
بالسلوك الشاذ أو املرض النفيس وذلك بسبب اهتامم الباحثني يف الصحة النفسية باملرىض النفسيني أكرث 

وقد الحظنا لدى استعراض مظاهر الصحة النفسية أن عددا من علامء النفس . من اهتاممهم باألسوياء
إن ما وصل إليه علم الصحة النفسية . لشاذحاليا، يركز عىل دراسة السلوك السوي أكرث من السلوك ا

اليوم من تطور وتقدم مل يأت إال بعد كفاح مرير استمر قرونا طويلة، وتم عرب مراحل علمية وتاريخية 
  :عديدة ميكن استعراضها يف اآليت

ويتضمن حضارات مرحلة ما قبل العلمية، وهي املرحلة , تطور اإلهتامم بالصحة النفسية قدميا –أوال 
سابقة للقرن السابع عرش وتتغلغل عمقا إىل ما قبل امليالد بقرون عديدة وقد كان ينظر إىل ال

  : االضطرابات النفسية باعتبار مصدرها يف اتجاهني 
إذ كان ينظر إىل املرىض النفسني نظرة خوف وكان يسود : اإلتجاه الشيطاين يف تفسري السلوك  ) أ

وا يسمون بامللبوسني وكانوا يقيدون بالسالسل ويوضعون يف االعتقاد بأن هؤالء تلبسهم روح رشيرة وكان
أماكن مرعبة ومظلمة ويعذبون بشدة إىل حد محاولة إحداث ثقوب يف جامجمهم بهدف استخراج 
األرواح الرشيرة كام كانوا يحبسون داخل األقفاص ويرتكون دون رعاية ويعرضون عىل الناس بغرض 

عند قدماء املرصيني أن األمراض تنشأ عن غضب اآللهة أو بسبب  وكانت الفكرة السائدة. التسلية بهم 
تقمص أرواح املوىت لجسد املريض وامتالكه وأن هذه األرواح بعد دخولها للجسم منها ما يصيب العظام 
ومنها ما يفتك باألمعاء ومنها ما يرشب دم املريض أو يعيش عىل لحمه وقد ميوت املريض  وقد يكون 

ها قبل أن تفتك به لذلك كان من أهم دعائم عالجهم الطلسم والسحر لطرد األوراح يف االستطاعة طرد
وكان اليونانيون القدماء يرون أن . الخطرة بالتعاويذ والرقي واستخدام العالج ملداواة األرضار الجسمية

يرة املرض العقيل من عمل الشياطني الذين يتجسدون الناس، وقالوا أن هناك شياطني طيبة وأخرى رش
يف ضوء املرض الذي يصيب الفرد فالرصع عىل سبيل املثال كان يعتقد أن له معان صوفية لذلك سموه 
باملرض املقدس، وكان املرىض به يعاملون باحرتام وتضفى عليهم الحامية باسم الروح الطيبة التي 

  أما املرض الذي كان يعتقد. توحدت معهم
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يش يف كبد وقسوة متثلت يف السجن اإلنفرادي والتصفيد أن سببه شيطان رشير فقد كان صاحبه يع 
وقد ظلت هذه املعاملة غري اإلنسانية مستمرة يف العرص الروماين، ثم يف القرون الوسطى . باألغالل

وحتى أواخر القرن الثامن عرش ويف املقابل ظهر أعالم عارضوا هذه املعاملة القاسية يف العرصين 
وكان العرب يف الجاهلية يعتقدون يف الجن ويخافونها . أبقراط  وجالينوساليوناين والروماين، ومنهم 

وهذه االستعاذة , )6(سورة الجن)َوأَنَُّه كَاَن رَِجاٌل ِمْن اإلِنِس يَُعوُذوَن ِبرَِجاٍل ِمْن الِْجنِّ فَزَاُدوُهْم رََهقاً (قال تعاىل
إال بالتوبة  الـلـهاألكرب، الذي ال يغفره  من الرشك, عىل أهل الجاهلية الـلـهالتي نعاها , الـلـهبغري 

ويف اآلية تحذير شديد من اللجوء إىل السحرة واملشعوذين وأشباههم، وكان املجنون . النصوح منه
لكن التاريخ مل يذكر أن العرب حتى .. أما املجنونة فهي أمرأة رصعها جني...عندهم رجل رصعته جنية

ويعد . م بقسوة مثلام كان الحال لدى اليونانيني والرومانينييف العرص الجاهيل كانوا يعذبون مرضاه
سقوط الحضارة الرومانية ازدادت سيطرة الكهنوت ورجال الدين عىل أفكار الناس وعقولهم، وكان 

  . االتجاه الشيطاين سائدا
ظهر التفسري الطبيعي له من خالل محاولة بعض املفكرين : اإلتجاه الطبيعي يف تفسري السلوك) ب

رجاع هذا السلوك إىل عوامل جسمية طبيعية إذ أكد جالينوس اعتامد السلوك والحياة االنفعالية عىل ا
الجسم، مؤيدا فكرة ابقراط يف أن االختالالت التي تطرأ عىل الجهاز العصبي تؤدي إىل معظم علل 

ويف الوقت . اداإلنسان وأمراضة والواقع ان هذا ااتجاه الطبيعي كان شمعة صغرية يف ليل شديد السو 
الذيكان فيه أوروربا تغط يف سبات عميق، وتعيش يف ظالم دامس، كانت حضارة اإلسالم ترشق باألنوار 

فـاملسلم اخو املسلم ال . وتبدد الظلامت باإلميان، وتزرع الحب يف النفوس، وتدعو إىل املودة والرحمة
عليه وسلم لذلك كان املرىض النفسيون   هالـلـكام قال الرسول محمد صىل , يظلمه وال يخذله وال يحقره

وال شك أن معاملة العرب يف عصور اإلسالم . يعاملون معاملة حسنة يف ضوء تعاليم الدين اإلسالمي
املختلفة للمرىض النفسيني والعقليني  كانت تختلف يف كثري من األوجه عن تلك التي كان يلقاها هؤالء 

  :والقدمية ولعل ذلك يرجع إىل املريض يف الغرب إبان العصور الوسطى 
  َوال(قال تعاىل , العقيدة اإلسالمية بنهيها عن سوء املعاملة وقتل النفس -1



 24

َمَواِت :( وقال تعاىل. )33(سورة االرساء )إِالَّ ِبالَْحقِّ الـلـه  تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرََّم   الـلـه  َواألَرِْض قُْل  قُْل َمْن رَبُّ السَّ
بَِصرُي أَْم َهْل تَْستَِوي الظُّلاَُمُت أَفَاتََّخْذتُْم ِمْن ُدونِِه أَْولِيَاَء ال مَيْلُِكوَن ألَنُفِسِهْم نَْفعاً َوال َرضّاً قُْل َهْل يَْستَِوي األَْعَمى َوالْ قُْل 

ِ ُرشَكَاَء َخلَُقوا كََخلِْقِه فَتََشابََه الَْخلُْق َعلَيْ  ٍء َوُهَو الَْواِحُد الَْقهَّارُ الـلـه  ِهْم قُْل َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا هلِلَّ   ).16(الرعد  )َخالُِق كُلِّ َيشْ

ِذيَن آَمُنـوا (قـال تعـاىل ". الراحمون يرحمهم الـرحمن " العقيدة  اإلسالمية بدعوتها إىل الرحمة  -2 إِنَّ الـَّ

 ً الَِحاِت َسيَْجَعُل لَُهْم الرَّْحَمُن ُوّدا , سبحانه وتعاىل ال يكلف نفسا اال وسعها و الـلـه....)96(ريم سورة م) َوَعِملُوا الصَّ
نَْفسـاً إِالَّ َمـا آتَاَهـا الـلــه  ال يَُكلِّـُف الـلــه  لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَيِْه ِرزْقُُه فَلْيُنِفْق ِمامَّ آتَاُه (قال تعاىل

ويؤدي , واالسالم يؤكد عىل مفهوم التغيري الذي يؤدي اىل االفضل .)7(سورة الطالق)بَْعَد ُعْرسٍ يُْرس الـلـه  َسيَْجَعُل 
ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم َوإَِذا أََراَد  الـلـه  إِنَّ : (قال تعاىل. اىل الصحة النفسية ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ ِبَقـْوٍم ُسـوءاً فَـال الـلـه  ال يَُغريِّ

  .)11(الرعدسورة ) ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ  َمرَدَّ لَُه َوَما لَُهمْ 

هـو أن : ومن عالمات حسن الخلـق, وقد ركز االسالم عىل الشخصية السوية والتي متتاز بحسن الخلق    
يكون الفرد كثري الحياء قليل األذى كثري الصالح صدوق اللسان، قليل الكالم كثري العمل، قليل الزلل قليـل 

اً صبوراً شكوراً رضياً حكيامً رفيقـاً عفيفـاً شـفيقاً، ال لعانـاً وال سـباباً وال منامـاً وال الفضول، براً وصوالً وقور 
ويـرىض  الـلــهويبغض يف  الـلـهمغتاباً وال عجوالً وال حقوداً وال بخيالً وال حسوداً، بشاشاً هشاشاً يحب يف 

  .فهذا هو حسن الخلق الـلـهويغضب يف  الـلـهيف 
برواد اليونان يف الطب مثل أبقراط وجالينوس كام يبدو ذلك  واضحا يف فلسفة تأثر أطباء العرب  -3

  .أبن سينا
يف ) دور املرىض(اهتامم الخلفاء املسلمني والحكام العرب بإقامة املستشفيات، فتاريخ البيامرستانان -4

لك العصور وكان العامل العريب واإلسالمي يعطي صورة مرشفة للمعاملة التي كان يعامل بها املرىض يف ت
ثم ) م707(هـ88أول بيامرستان انشئ يف العامل اإلسالمي ذلك الذي أنشأة الوليد بن عبدامللك األموي عام 

وتىل ذلك إنشاء عدد كبري من . أنشأ بعده املنصور العبايس دارا للعجزة واأليتام وأخرى ملعالجة الجنون
  .دور املرىض عىل أيدي حكام األيوبيني والفاطميني
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ولكن يجب أن ال نغفل هنا ان كثريا من عامة الناس كانوا يعتقدون يف الجن والشياطني، وكان حظ 
كثري من املجانني االرتفاع يف مصاف األولياء واملباركني وحظ آخرين السخرية واالحتقار، وال زالت بعض 

  .هذه الرواسب موجودة حتى وقتنا هذا
  :تطور اإلهتامم بالصحة النفسية حديثا

. يف عرص النهضة ظل املرىض بأمراض عقلية يعانون االضطهاد والقسوة ومطاردة محاكم التفتيش   
وكان هناك من شذوا عن الفكر السائد وسخروا من فكرة متلك الشيطان للبرش، إال أنهم القوا العذاب 

عراض املراحل وميكننا تتبع االهتامم بالصحة النفسية يف القرون الحديثة عن طريق است, لسخريتهم هذه
  :اآلتية

  .مرحلة االصالح والتنوير  -1
 .مرحلة االكتشافات العلمية والطبية  -2
 .مرحلة حركة الرعاية الصحية والعقلية  -3
 .مرحلة علم الصحة النفسية  -4
يف العقد األخري من القرن الثامن عرش، وجدت مرحلة جديدة يف معاملة ...مرحلة االصالح والتنوير -1

ففي باريس حاول رئيس األطباء يف مستشفى عام . كل من انجلرتا وفرنسا مرىض العقول، وذلك يف
م استخدام العالج املعنوي وذلك بإضهار املعاملة الطيبة للمرىض بدال من معاملتهم كمجرمني أو 1793

حيوانات وحصل عىل إذن من حكومة الثورة الفرنسية لتخليص املرىض من السلالسل التي يقيدون بها، 
أنه عندما أزال هذه  السالسل  وسمح للمرىض بحرية التجوال يف املستشفى أصبحوا أكرث وقد اكتشف 

وميكن القول بان . طواعية، وأدى ذلك إىل شفاء بعضهم ويف الوقت نفسه، حدث ما يشبه ذلك يف انجتلرا
يب او هذه املرحلة انتقال حقيقي من االتجاه الشيطاين إىل االتجاه الطبيعي يف تفسري السلوك الغر

  .املريض
أدت االكتشافات الطبية يف أواخر القرن التاسع عرش إىل ...مرحلة االكتشافات العلمية والطبية -2

تحول يف رعاية املرىض من مجرد العطف إىل العالج والشفاء، فقد تقدم علم األعصاب وعلم النفس 
  : بظهور أربعة إتجاهاتوصححا كثريا من املفاهيم الخاطئة حول واملرىض وقد متيزت هذه الفرتة 

  .وهو الذي يرد املرض إىل عوامل نفسية: االتجاه العضوية - أ
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  .وهو الذي يرجع االضطرابات النفسية إىل أعامق الشخصية ورصاعاتها: اإلتجاه النفيس الداخيل -ج
ية وهو الذي يرجع السلوك املريض إىل التعلم بوصفه عادات سلوكية غري توافق: اإلتجاه السلويك - د

متعلمة نتيجة مثريات خارجية وقد كان لبافلوف فضل الريادة يف هذا اإلتجاه الذي أصبح مدرسة قامئة 
. بذاتها يف عالج األمراض النفسية نتيجة لجهود واطسون ودوالرد وميلر يف منتصف القرن العرشين

عل بها الجوانب وهكذا افسحت االكتشافات يف علمي الطب والنفس املجال لتفهم الكيفية التي تتفا
  .البيولوجية والسيكولوجية لدى اإلنسان

شارك أفراد عديدون خالل القرن العرشين يف إقامة دعائم ....مرحلة حركة الرعاية الصحية والعقلية -3
رعاية الصحة النفسية لألفراد، فقد دعا فارىل يف فرنسا إىل إنشاء عدد من الجمعيات بهدف إعادة 

حني واملجرمني وتشري بعض املراجع أن فلندا شهدت إنشاء مؤسسة لرعاية التكيف اإلجتامعي للجان
كليفورد مستشفيات األمراض العقلية " وتعطي بعض املصادر أهمية كبرية لـ  1897الصحة النفسية عام 

وذلك " العقل الذي وجد نفسه " لفرتة تزيد عن السنتني وحني شفى من مرضه عكف  عىل تأليف كتاب 
إذ تعرض فيه إىل املعاملة غري األنسانية التي يتلقاها املرىض النفسيون يف املستشفيات  1908يف عام 

ومتكن مبعاونة صديق له يدعى أدولف ماير من تأسيس  جمعية للصحة النفسية وكانت غاية بريز يف 
 مجال الصحة النفسية تحقيق عدة اهداف كالوقاية من املشاكل العقلية وتحسني الرعاية العقلية ،
وتطبيق فلسفة الصحة العامة يف مجال الطب النفيس وقد أدت مجهودات هذه الجمعية إىل ارساء 

  .قواعد الكثري من عيادات التوجيه واإلرشاد 
تبني من أن سلوك املريض قد ال يتعلق بالعوامل الوراثية فحسب بل ...مرحلة علم الصحة النفسية  -6

ياة األرسية واالجتامعية وكان ال بد من تجاوز معرفة أسباب إنه يرتبط بخربات الطفولة والتعلم وبالح
هذه األمراض وتطورها إىل تفهم الدور اإليجايب لهذه العوامل يف مساعدتها للفرد يف توظيف قدراته 

" وتحقيق سعادته وقد أدت املعرفة املوضوعية يف هذا املجال إىل قيام علم النفسية الذي يعرف بانه 
  لصحة النفسية وعملية التوافق الدراسة العلمية ل
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النفيس ما يؤدي إليها وما يحققها وما يعيقها وما يحدث من مشكالت واضطرابات وامراض نفسية 
  .ودراسة اسبابها وتشخيصها وعالجها والوقاية منها 

  :خالصة 
ت دراسة عوامل االضطرابا -إن االهتامم الحديث بالصحة النفسية يظهر يف الجوانب اآلتية؛ أ   

الدعوة إىل تحسني رشوط النمو واملعيشة يف عدد من ميادين الحياة والعمل مثل  -ب. النفسية والعقلية
زيادة الدعوة إىل  –ج . االهتامم بالرشوط املناسبة يف حياة االرسة والرشوط الصحية للعمل والرتفيه
ل ال يناسب قدراتهم، لن التوجيه املهني واستخدام وسائل القياس النفيس بهدف ابعاد اإلفراد عن عم

  التأكيد عىل رعاية األطفال  -د. ذلك يقيم من الوقوع يف االضطراب
  . إنشاء العيادات النفسية - هـ 
إن إنتشار االضطرابات واألمراض النفسية والعقلية بعد الحرب العاملية وظهور الحركات االجتامعية    

واألمان ، كان من األسباب القوية التي ادت إىل  واألنسانية التي تؤكد عىل حقوق اإلنسان يف الحرية
اإلهتامم بالصحة النفسية والتأكد عليها ألهميتها القصوى يف تحقيق حياة كرمية للفرد، ويف تنمية 

  .املجتمع وازدهاره
وتعد الصحة النفسية مهمة جدا للفرد ألنها متيزه بالخصائص الهامة له مثل؛ فهم الذات ونعني بها 

ووحدة الشخصية ومن عالماتها األداء الوظيفي الكامل . معرفة الذات جاجاتها وأهدافهاالقدرة عىل 
والتوافق ونعني به . املتناسق للشخصية جسميا وعقليا وانفعاليا واجتامعيا والتمتع بالنمو والصحة 

واألمن والشعور بالسعادة مع النفس ودالئله اإلحساس بالراحة , التوافق الشخيص والتوافق اإلجتامعي
والطأمنينة والثقة ووجود اتجاه متسامح مع الذات واحرتامها وتقلبها ومنو مفهوم إيجايب نحوها 

والشعور بالسعادة مع اآلخرين ودالئل ذلك  حب اآلخرين والثقة بهم واحرتامهم . وتقديرها حق قدرها 
جتامعي املناسب والقدرة عىل والقدرة عىل إقامة عالقات إجتامعية واألنتامء للجامعة والقيام بالدور اال 

والقدرة عىل مواجهة مطالب الحياة . التضحية والسعادة األرسية والتعاون وتحمل املسؤولية اإلجتامعية 
ودالئل ذلك النظرة السليمة املوضوعية للحياة ومطالبها ومشاكلها اليومية والعيش يف الحارض والواقع 

  واملرونة واإليجابية 
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ملسؤوليات االجتامعية وتحمل مسؤولية السلوك الشخيص والسيطرة عىل وتحمل الصعوبات وا
والسلوك العادي املقبول ودالئل ذلك السلوك املعتدل املألوف . الظروف البيئة كلام أمكن والتوافق معها

والعيش يف سالمة وسالم . الغالب عىل حياة غالبية الناس والعمل عىل تحسني مستوى التوافق النفيس
لك التمتع بالصحة النفسية والجسمية واالجتامية والسلم الداخيل والخارجي واألقبال عىل ودالئل ذ

ومن الواضح ان أهمية الصحة النفسية للفرد تنبع . الحياة والتمتع بها والتخطيط للمستقبل بثقة وأمان
لغربية والرصاعات من قدرتها عىل إظهار الفرد إنسانا متامسكا واعيا ناميا معطاء، بعيدا عن التناقضات ا

والتوتر وبالشك فإن الفرد املتمتع بالصحة النفسية ينظر للحياة بثقة وأمان واميان ويعيش حارضة 
  .تذهب حياته هباء وبالتايل ال ميكن ان يشعر بالسعادة

الخ وهي رضورية لجميع .. والصحة النفسية مهمة للمجتمع مبؤسساته املختلفة األرسة واملدرسة    
رسة أذ تؤدي صحة األبوين النفسية إىل متساك األرسة مام يساعد عىل خلق جو مالئم لنمو افراد األ 

كام أن العالقات السوية بني مختلف افراد األرسة تؤدي إىل منوهم النفيس , شخصية الطفل املتامسكة
السوية هذا من ناحية ومن ناحيةأخرى تعد الصحة النفسية رضورية للمدرسة ذلك ان العالقات . السليم

بني اإلدراة واملدرسني وبني املدرسني أنفسهم تؤدي إىل منوهم النفيس  السليم كام أن العالقات 
اإلجتامعية يف املدرسة بشكل عام تؤثر عىل الصحة النفسية للتلميذ فالعالقات الجيدة بني املدرس 

ملدرسة والبيت تساعد علىرعاية والتلميذ تؤدي إىل النمو الرتبوي والنفيس السليم له والعالقة الجيدة بينا
ويف الواقع يجب االلتفات أيضا ألهمية الصحة النفسية يف مجال الصناعة والتجارة . النمو النفيس للتلميذ

والزراعة ويف كل قطاع من قطاعات املجتمع ذلك أن الصحة النفسية رضورية جدا للعاملني ألنها 
وإن من أهم أهداف الصحة النفسية كام سبق . اديةتساعدهم عىل تحقيق التنمية االجتامعية واألقتص

وأن تبني بناء الشخصية املتكاملة وبناء األسان الصحيح نفسيا يف جميع مؤسسات املجتمع، ليقبل عىل 
تحمل املسؤوليى اإلجتامعية ويعطي بقدر ما يأخذ بل وأكرث مستغال طاقاته إىل أقىص حد ممكن وليك 

. لشخيص واالجتامعي وتقبل الواقع وتكوين قيم واتجاهات إيجابيةيتحقق هذا يجب تحقيق التوافق ا
والصحة النفسية مهمة للمجتمع ألنها تهتم بدراسة وعالجة املشكالت االجتامعية التي تؤثر عىل منو 

  شخصية الفرد وعىل املجتمع الذي يعيش فيه ومن هذه املشكالت
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فسية مهمه للمجتمع ألنها تساعد عىل ضبط كام أن الصحة الن. الضعف العقيل والتأخر الدرايس   
واملجتمع الذي يعاين . سلوك الفرد وتقومه ليك يحقق التوافق النفيس ويكون مواطنا صالحا يف املجتمع

واملجتمع الذي تسوده عوامل الهدم , من التمزق وعدم التكامل بني مؤسساته هو مجتمع مريض
والرتبوية ويسوده الجهل والتعصب هو ايضا مجتمع  واإلحباط والرصاع والتعقيد واملشكالت األرسية

واملجتمع الذي يعاين من إستمرار يف تدهور نظام القيم السليمة وتحل به الكوارث اإلجتامعية، . مريض
لذلك يجب أن يواجه هذا املجتمع مشكالته النفسية والصعوبات اإلجتامعية . هو مجتمع مريض أيضا

جبارة وعزائم قوية للقضاء عىل كل الصعوبات التي تسبب اضطرابه واألقتصادية املسببة لها بجهود 
 . وعليه نستنتج أهيمة النفسية للمجتمع وقدرتها عىل تحقيق التكامل والنامء والسعادة ألفراده. وتأخره

  :املرض النفيس

يبدو يف صورة أعـراض نفسـية وجسـمية مختلفـة , نفيس املنشأ, هو اضطراب وظيفي يف الشخصية    
توافقه النفيس ويعوق مامرسة حياته السـوية يف املجتمـع الـذي يعـيش  ؤثر يف سلوك الشخص فيعوقوي

. شخصية املريض وسلوكه يضفي بعض الغرابة عىل فقد يكون خفيفاً  واملرض النفيس أنواع ودرجات . فيه
النفيسـ تباينـاً  وتتبـاين أعـرض املـرض. االنتحار وقد يكون شديداً حتى أنه قد يدفع املريض إىل القتل أو

ويتوقف عالج املرض النفيسـ  .املبالغة يف األناقة إىل االنفصال عن الواقع والعيش يف عامل الخيال كبرياً من
  . وحدته عىل نوعه ومداه

  : هناك فرق بني املرض النفيس والسلوك املريض

فقـد نشـاهد . نفيسـ كأحد أعراض املرض ال سلوك عابر يلونه االضطراب الذي يشاهد : السلوك املريض
وهذا يختلف عـن , السلوك الهويس لدى شخص عادي  وقد نشاهد, السلوك الهستريي لدى شخص سوي 
 والصحة النفسية واملرض النفيس مفهومان ال يفهم . املريض بالهوس الشخص املريض بالهسترييا أو الفرد

 يف الدرجـة مجرد اختالف رض النفيسواالختالف بني الصحة النفسية وامل . أحدهام إال بالرجوع إىل اآلخر
  . وليس يف النوع

بالسـعادة وتحديـد أهـداف  هي القدرة عىل توافـق الفـرد مـع نفسـه ومـع بيئتـه والشـعور : السوية
  . وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها

  املألوف والغالب عىل حياة غالبية هو السلوك العادي أي : السلوك السوي
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الشـخص العـادي يف تفكـريه  هو الشخص الذي يتطابق سـلوكه مـع سـلوك :سويوالشخص ال  .الناس 
  . واجتامعياً  ومشاعره ونشاطه ويكون سعيداً ومتوافقاً شخصياً وانفعالياً 

حالـة مرضـية فيهـا خطـر  : والالسـوية سوي هي االنحراف عام هو عادي والشذوذ عام هو : الالسوية
 والشخص الالسوي . لتدخل لحامية الفرد وحامية املجتمع منهعىل املجتمع تتطلب ا عىل الفرد نفسه أو

العادي يف تفكريه ومشاعره ونشـاطه ويكـون غـري  هو الشخص الذي ينحرف سلوكه عن سلوك الشخص :
  . واجتامعياً  سعيد وغري متوافق شخصياً وانفعالياً 

   : معايري السوية والالسوية

إطاراً مرجعياً يرجـع إليـه يف الحكـم عـىل السـلوك بالسـوية  حيث يتخذ الفرد من ذاته : الذايت املعيار
  . والالسوية

االجتامعية أساساً للحكم عىل السـلوك بالسـوية أو  حيث يتخذ من مسايرة املعايري : املعيار االجتامعي
  . اجتامعياً والالسوي هو غري املتوافق اجتامعياً  فالسوي هو املتوافق, الالسوية 

املنوال أو الشائع معياراً ميثل السوية وتكـون الالسـوية هـي  حيث يتخذ املتوسط أو : اإلحصايئ املعيار
  . بالزائد أو الناقص االنحراف عن هذا املتوسط

والالسـوية هـي االنحـراف , املثالية أو الكامل أو ما يقرب منـه  حيث يعترب السوية هي : املثايل املعيار
  . الكامل عن املثل األعىل أو

  . والفرق يف الدرجة, اآلخر إال بالرجوع إىل اآلخر  لالسوية مفهومان ال يفهم أحدهامالسوية وا

العمـر املختلفـة ويف األزمنـة املختلفـة ويف الثقافـات  السوية والالسـوية مفهومـان نسـبيان يف مراحـل
  . املختلفة

   : مناهج الصحة النفسية

ادة والكفايـة والتوافـق لـدى األسـوياء والعـاديني السع وهو منهج إنشايئ يتضمن زيادة: اإلمنايئ املنهج
ويتحقـق   . الوصول بهم إىل أعىل مستوى ممكـن مـن الصـحة النفسـية خالل رحلة منوهم حتى يتحقق

ومن خالل رعايـة مظـاهر النمـو , اإلمكانات والقدرات وتوجيهها التوجيه السليم  ذلك عن طريق دراسة
 يتضـمن الوقايـة مـن الوقـوع يف املشـكالت  : الوقـايئ املـنهجو . وعقليـاً واجتامعيـاً وانفعاليـاً  جسـمياً 

  ويهتم باألسوياء واألصحاء قبل . واالضطرابات واألمراض النفسية
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وللمـنهج   .ليقيهم من أسـباب األمـراض النفسـية بتعـريفهم بهـا وإزالتهـا أوالً بـأول اهتاممه باملرىض 
األوىل بقـدر  ومحاولـة تشخيصـه يف مرحلتـه . ضهي محاولة منع حـدوث املـر  : الوقايئ ثالث مستويات

  .التحصني النفيس  ويطلق البعض عىل املنهج الوقايئ . وإزمان املرض ومحاولة تقليل أثر إعاقته . اإلمكان
واالضـطرابات واألمـراض النفسـية حتـى العـودة إىل حالـة  ويتضمن عـالج املشـكالت : العالجي املنهجو

وأعراضـه وتشخيصـه وطـرق عالجـه وتـوفري  تم بأسـباب املـرض النفيسـويهـ . التوافق والصحة النفسية
  :وخالصة ذلك حول مناهج أساسية يف الصحة النفسية  . املعالجني والعيادات واملستشفيات النفسية

وهو منهج إنشايئ يتضمن زيادة السعادة والتوافق لدى األسوياء ويتحقق من خالل  :املنهج االمنايئ -1
  .فراد وتوجيهها، ورعاية مظاهر النمو عندهمدراسة امكانيات األ 

ويتضمن الوقاية من الوقوع ي املشكالت واألمراض املفسية ويهتم باألسوياءقبل  :املنهج الوقايئ -2
  .اهتاممه باملرىض ، ليقيهم من أسباب املرض النفيس بتعريفهم لها وإزالتها

سية حتى العودة عىل التوافق النفيس ويتضمن عالج املشكالت واألمراض النف :املنهج العالجي -3
وتنحرص اهتاممات الصحة النفسية يف العوامل النفسية والبيئية، ال بالعوامل العضوية . والصحة النفسية

  .والفسيولوجية التي يهتم بها علم آخر وثيق الصلة بعلم الصحة النفسية هو الطب النفيس

   :خصائص الشخصية املتمتعة بالصحة النفسية

 . ,والشعور بالسعادة مع اآلخـرين, والشعور بالسعادة مع النفس تاز الشخصية املتوافقة بالتوافقمت   
السـلوك  , التكامـل النفيسـ . الحيـاة والقدرة عـىل مواجهـة مطالـب . تحقيق الذات واستغالل القدرات

   . العيش يف سالمة وسالم و وحسن الخلق , العادي

  

  : الصحة النفسية يف األرسة

للطفـل وأثـر  ودور األرسة يف عملية التنشـئة االجتامعيـة .  األرسة أهم عوامل التنشئة االجتامعيةتعترب
   :ذلك يف سلوكه وأوضحت البحوث ما ييل

 يف التنشئة االجتامعية بـني الطبقـة والطبقـة وبـني أرسة وأرسة  املجتمع الواحد يوجد فيه فروق
  . عملية التنشئة االجتامعيةالدنيا أكرث تسامحاً يف  والطبقة االجتامعية
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 مع الطفـل يف مرحلـة الرضـاعة يـؤثر يف حركـة ونشـاط الطفـل  نظام التغذية الذي تتبعه األم ,
لالمتصـاص يف فـرتة الرضـاعة وتنظـيم مواعيـد الرضـاعة وعـدم القسـوة يف  ويجب إتاحة الفرصة الكافية

  . والفطام يف الوقت املناسب, املتدرج  والفطام, الفطام 

 يرتبط يف الطفولة بالبخل والحرص والرتتيب والنظـام يف الكـرب  لوب ضبط اإلخراج يف الطفولةأس
  . التدريب عىل اإلخراج ويجب اعتدال الوالدين يف

 االجتامعية للطفل سليمة وكلـام قـل نبـذ الوالـدين لـه وكلـام كانـت  كلام كانت عملية التنشئة
وللتنشــئة , زل قــل الــدافع إىل العــدوان عنــد الطفــل وكلــام قــل اإلحبــاط يف املنــ اتجاهــاتهم متعاطفــة

  . أثر يف امليل إىل العدوان وضبطه عند األفراد االجتامعية

 الوالدين ألطفالهم والتزمت والتشدد يف نظام الرضاعة والفطام تؤدي  الحامية الزائدة من جانب
 لهـم أكـرث بـالدة وأكـرث عزوفـاً عـنوتربية األطفال يف املؤسسـات تجع, الغري واالتكالية  إىل االعتامد عىل

  . التفاعل االجتامعي وأكرث اتكالية وأكرث حاجة إىل انتباه اآلخرين ومودتهم

 املتوسط واألعىل واالسـتقرار االقتصـادي أفضـل بالنسـبة للصـحة  املستوى االجتامعي االقتصادي
  . النفسية للطفل

 ة ضامناً للصـحة النفسـية لهـام ولـألرسة وأثناءه عملية رضورية وواجب إرشاد األزواج قبل الزواج
  . بأرسها

  

   : التايل عىل صحة الطفل النفسية عىل النحو تؤثر العالقات بني الوالدين

متاسـك األرسة مبـا يخلـق مناخـاً يسـاعد عـىل منـو الطفـل إىل شخصـية  السعادة الزوجية إىلتؤدي      
إىل األمـن  الوالدين تؤدي إىل إشباع حاجة الطفـل كام ان الوفاق والعالقات السوية بني . متكاملة ومتزنة

واتجاهات الوالدين املوجبة نحو الحياة  وتؤدي االتجاهات االنفعالية السوية, النفيس وإىل توافقه النفيس
 وتؤدي التعاسـة الزواجيـة إىل ,األرسة والصحة النفسية لكافة أفرادها الزوجية ونحو الوالدية إىل استقرار

الخالفـات بـني  كـام تعكـر . ام يخلق مناخاً يـؤدي إىل منـو الطفـل منـواً نفسـياً غـري سـويتفكك األرسة م
االتـزان  الوالدين صفاء جو األرسة مام يؤدي إىل أمناط السلوك املضطرب كالغرية واألنانية والشجار وعـدم

ر املنـاخ األرسي والسلوك الشاذ الذي قد يقومان به يهـدد اسـتقرا واملشكالت النفسية للزوجني ,االنفعايل
  .أفرادها والصحة النفسية لكافة
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   :النفسية عىل النحو التايل تؤثر العالقات بني الوالدين والطفل عىل صحته

بالحب والقبول والثقـة الطفـل يف أن ينمـو إىل شـخص يحـب  تساعد العالقات واالتجاهات املشبعة   
السالبة والظـروف غـري املناسـبة  سيئة واالتجاهاتيف حني العالقات ال . فيهم غريه ويتقبل اآلخرين ويثق

عىل الصـحة  وتؤثر العالقات بني األخوة . للطفلالنفسية  تؤثر تأثرياً سيئاً عىل النمو النفيس وعىل الصحة
 :النفسية عىل النحو التايل

مـن  الخالية من تفضيل طفل عىل طفل املشـبعة بالتعـاون الخاليـة العالقات املنسجمة بني األخوةان  
سـيكولوجية الطفـل  هـذا ويجـب أن يعمـل الوالـدان حسـاب . النفيس السـليم التنافس تؤدي إىل النمو

صـحة  عىل تدعيم العالقات األرسية حتى يتحقق أثرها النافع عـىل ويجب العمل . الوحيد والطفل األكرب
وي والصـحة السـ ويجـب أن يتسـم املنـاخ األرسي الـذي يسـاعد عـىل النمـو النفيسـ . الطفل النفسـية
   :النفسية مبا ييل

 وخاصة الحاجة إىل االنتامء واألمن والحب واألهمية والقبول واالستقرار إشباع الحاجات النفسية 
.  

 والخربات البناءة واملامرسة املوجهة تنمية القدرات عن طريق اللعب .  

 واحرتام حقوق واآلخرين والتعاون واإليثار تعليم التفاعل االجتامعي .  

 واالجتامعي ليم التوافق النفيس الشخيصتع.  

 الوالدين واألخوة واآلخرين تكوين االتجاهات السليمة نحو .  

 بالتغذية والكالم والنوم تكوين العادات السليمة الخاصة .  

 السليمة تكوين األفكار واملعتقدات .  

 يف األرسة  أنظر جدول للظروف غري املناسبة .  

 والصحة النفسية للنمو النفيس مسئوليات املدرسة بالنسبة  :  

 طفل ومساعدته يف حل مشكالته واالنتقال به مـن طفـل يعتمـد  تقديم الرعاية النفسية إىل كل
  . نفسه عىل غريه إىل طفل يعتمد عىل

 مالمئة تتفـق مـع املعـايري االجتامعيـة مـام يحقـق توافقـه  تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة
  . االجتامعي

 بالرتبية والتعليم ه يف كل ما يتعلقمراعاة قدرات .  

 النفس للتلميذ االهتامم بالتوجيه واإلرشاد .  
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 االجتامعية يف تعاون مع املؤسسات االجتامعية األخرى االهتامم بعملية التنشئة .  

 الطفل منواً نفسياً سليامً  مراعاة كل ما من شأنه ضامن منو .  

توجيـه النشـاط , دعم القيم االجتامعية عن طريق املنـاهج :  املدرسة األساليب النفسية املستخدمة يف
 تقـديم منـاذج صـالحة للسـلوك. والثواب والعقاب , األدوار واملعايري االجتامعية والقيم  تعليم, املدريس 

  . السوي

  : الصحة النفسية للتلميذ والتوافق املدريس عىل النحو التايل تؤثر العالقات االجتامعية يف املدرسة عىل

التي تقوم عىل أساس من الدميقراطية والتوجيه واإلرشـاد السـليم تـؤدي  العالقات بني املعلم والتالميذ
 والعالقات بني التالميذ بعضهم . بني املعلم والتالميذ وإىل النمو الرتبوي النفيس السليم إىل حسن العالقة

والعالقات بـني املدرسـة  . الصحة النفسيةوبعض التي تقوم عىل أساس التعاون والفهم املتبادل تؤدي إىل 
واملدرسـة يف  التي تكون دامئة االتصال تلعـب دوراً هامـاً يف إحـداث عمليـة التكامـل بـني األرسة واألرسة

الفرد الحياة عن طريق نشـاطه هـو  والرتبية عملية حياة يتعلم فيها . عملية رعاية النمو النفيس للتالميذ
  . وبتوجيه املريب

  :يف رعاية النمو النفيس رس يف العملية الرتبويةدور املد

 عملية الرتبية يف رعاية النمو النفيس وتحقيق الصحة النفسية للتلميذ يلعب املدرس دوراً هاماً يف      
ومشـخص مظـاهر , ومعارف فقط ولنكـه أيضـاً معلـم مهـارات التوافـق  واملدرس ليس ناقل معلومات .

 ويجـب أن يتمتـع املربـون أنفسـهم . صـحح ومعـالج لهـذا االضـطرابوم , وأعراض أي اضطراب سلويك
  . بالصحة النفسية

وتتـأثر الصـحة النفسـية  . تـوافقهم الشخيصـ واالجتامعـي يجب حل مشكالت املدرسـني وسـوءهذا  
املـربني  وكلـام كانـت العالقـة سـوية بـني . بشخصية املريب الذي يجب أن يكـون قـدوة صـالحة للتالميذ

حسـن تـوافقهم النفيسـ  ني األوالد بعضهم وبعض وبني املدرسة واألرسة كلام ساعد ذلـك عـىلواألوالد وب
 . ويوجه ويعـالج وعىل املدرس أن يعمل كمريب يعلم . وشعورهم باألمن مام يؤدي إىل النجاح والتوفيق

والرتبيـة  . املفاهيم التي يجب أن نضعها يف الحسبان يف إعداد املعلـم املرشد من أهم –ومفهوم املدرس 
  . أهدافها مع الصحة النفسية تشرتك يف كثري من
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  : الصحة النفسية يف املجتمع

 يجب تطبيق اتجاهات الصحة النفسية يف املجتمع .  

 املتكاملة وإعداد اإلنسان الصحيح نفسياً يف أي قطاع  من أهم أهداف الصحة النفسية بناء الشخصية
  . جتامعيدوره اال  من قطاعات املجتمع وأياً كان

 االجتامعية الوثيقة الصلة بتكوين ومنو شخصية الفـرد  الصحة النفسية تهتم بدراسة وعالج املشكالت
  . مشكالت الضعف العقيل مثل, والعوامل املحددة لها 

 إجراءات هامة منها يحتاج التخطيط للصحة النفسية للشعب إىل :  

 وإقامة العدالة االجتامعية , االجتامعية السليمة  آمنة تسودها العالقات تهيئة بيئة اجتامعية صديقة
  . بهدف تغيري املجتمع إىل األفضل, حياة دميقراطية سليمة  وإقامة, 

 ورعاية الطفولة صانعة املسـتقبل ورعايـة الشـباب عصـب األمـة , واملجتمع  االهتامم بدراسة الفرد ,
  . وحامية األرسة الخلية األوىل للمجتمع ورعاية الكبار

  وإرشاد األزواج والترشيعات الخاصة ,الطبي والنفيس قبل الزواج  صدار الترشيعات الخاصة بالفحصإ
  . املخدرات وحامية األحداث وحامية األرسة بالحد من انتشار

 والتقاليد واملعايري االجتامعية والقيم الدينية والطاقات الروحية التي  مراجعة ورعاية القيم والعادات
الصـحة  ع من مثله العليا النابعة من األديان الساموية ومن تراثـه الحضـاري مبـا يحقـقاملجتم يستمدها
  . النفسية

 تتصل أعاملهم بالجمهور وخاصة يف الهيئات واملؤسسات العامة رفع مستوى الوعي النفيس بني من .  

 يطـرأ  ما مر به من ضغوط وللتغلب عىل مـا يعـاين منـه أو مـا قـد التعبئة النفسية للشعب لتخطي
  . األمراض النفسية واالهتامم مبفهوم الوقاية من, النفيس واالهتامم بالتوجيه واإلرشاد . عليه من ضغوط

  : االجتامعية أهم اإلجراءات الوقائية 

 طريق وسائل اإلعالم املختلفة نرش مبادئ الصحة النفسية عن .  

 بقدر اإلمكان بني مختلف طبقات الشعب فيام يتعلق باملستوى  رفع مستوى املعيشة والتقريب
  . وفيام يتعلق باملعايري السلوكية االقتصادي –االجتامعي 
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 بالتوسع يف إنشـاء مراكـز الخدمـة االجتامعيـة ومراكـز توجيـه  تيسري سائر الخدمات االجتامعية
  . األرسة

 ووسائل املواصالت االهتامم بالتخطيط السكاين .  

 العلمية حول االضطرابات النفسـية االجتامعيـة واألسـباب االجتامعيـة  ء املزيد من البحوثإجرا
  . للسلوك املنحرف

 االجتامعي الالزم مع التغري االجتامعي املستمر الذي يشهده املجتمع االهتامم بعوامل الضبط .  

 ة والصناعة الصحة النفسية يف مجاالت الحياة االجتامعي كذلك يجب االلتفات إىل أهمية....... 

 
   : فريق العمل يف ميدان الصحة النفسية 

ويجب أن , ويتخصص يف الصحة النفسية والعالج النفيس  يتخرج من قسم علم النفس: النفيس املعالج
ويحصل عىل درجة عليـا يف تخصـص الصـحة , الطبية يف العالج النفيس يزود بالقدر الكايف من املعلومات

  . نفيسال النفسية والعالج

ويخـتص بالقيـاس النفيسـ وإجـراء االختبـارات , النفس  يتخرج من أحد أقسام علم : النفيس األخصايئ
  ..ومساعدة املعالج النفيس ودراسة سلوك العميل واتجاهه العام

النفسـية وقـد يتخصـص  يتخرج من كلية الطـب ثـم يـدرس علـم الـنفس واألمـراض : الطبيب النفيس
النفيس وبالعالج الجسـمي والعـالج  ويهتم أكرث من غريه بالتشخيص الطبي, صبية باألمراض النفسية والع

  .باألدوية وعالج الجرحى

ويؤهـل تـأهيالً , الخدمـة االجتامعيـة يتخرج من أحد أقسـام أو معاهـد : النفيس األخصايئ االجتامعي
عملـه واملؤسسـات األوىل مـع املـريض وأرستـه ومحـل  ويخـتص بـإجراء املقابلـة, خاصـاً يف علـم الـنفس

وقـد يسـاهم يف , االجتامعي وينظم معظم أوجه نشـاط العيـادة النفسـية االجتامعية املختلفة وبالبحث
  . العالج النفيس

, ويدرسـون ويتـدربون عـىل التمـريض النفيسـ ,يتخرجون من معاهد التمريض : النفسيون املساعدون
ويختصـون بتسـجيل السـلوك , وقت مع املريض يقضون أكرب ويلعبون دوراً هاماً يف العالج النفيس حيث

واملشاركة يف بعض أشكال العالج مثـل العـالج بالصـدمات والعـالج النفيسـ  اليومي وسري العالج وتقدمه
 وباإلضافة إىل هؤالء نجد . املناخ املوايت للصحة النفسية والشفاء الجامعي وتهيئة
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  . وغريهم املربني والوالدين وعلامء الدين 

 
  : النفيس ارات ومقاييس الصحة النفسية والتوافقاختب 

 وعـدم , يقـيس الخـوف . إسـامعيل محمد عامد الدين اقتباس وإعداد : النفسية مقياس الصحة
والخـوف  والتنفس والـدورة الدمويـة واالرتعـاش والسيكوسـوماتية, والعصبية والقلق, واالكتئاب التكافؤ

  . والسلوك السيكوبايت, ية والشكوالحساس, واالضطرابات الحشوية, عىل الصحة

 والثبـات االنفعـايل, واالجتامعية, يقيس العالقات املنزلية . بريدي وضع : النفيس مقياس اإلرشاد ,
  . ويصلح للمرحلة الثانوية, والقيادة, والحالة املزاجية, والواقعية, باملسئولية والشعور

 يقـيس املشـكالت الصـحية  . ينروس مـو  تـأليف : " إعـدادي " مقياس حـدد مشـكلتك بنفسـك
  . يصلح للمرحلة اإلعدادية, واالقتصادية واالنفعالية واملدرسية والعائلية

 والناحيـة , يقـيس الصـحة  . روس مـوين تـأليف : " ثـانوي " مقيـاس حـدد مشـكلتك بنفسـك
, والـدين , واملشـكالت االنفعاليـة, والتوافـق االجتامعـي, والجنس اآلخر  , ومشكالت الفراغ, االقتصادية 
  . للثانوي يصلح, واملنهج والدراسة, والتوجيه الرتبوي واملهني والعمل املدريس, األرسة ومشكالت

 مشـكالت الشـباب يف املنـزل واألرسة وبعـد  . أحمـد زيك صـالح إعداد : الشباب استفتاء مشاكل
واألمور العامـة  , والصحة,  واألمور الجنسية,ورضا الفرد عن نفسه والتعامل مع الناس , الثانوية  املدرسة

  . دقيقة 40 – 30ويستغرق حوايل , ويناسب مرحلة الشباب , 

 يقـيس مفهـوم الـذات الواقعيـة  . محمد عامد الدين إسـامعيل تأليف : للصغار مفهوم الذات ,
  . يصلح لألطفال. وتقبل اآلخرين , وتقبل الذات , والتباعد , ومفهوم الشخص العادي  , والذات املثالية

 يقـيس نفـس املفـاهيم السـابقة  . محمد عامد الـدين إسـامعيل تأليف : للكبار مفهوم الذات .
  . ويصلح للكبار

 التوافق الشخيص واالجتامعي يقيس. إعداد عطية هنا  : واالجتامعي التوافق الشخيص .  

 اضواالنقبـ, يقـيس تـوهم املـرض . سـتارك هاثـاواي تـأليف : الوجه مقياس الشخصية املتعدد ,
  ,واألنوثة  –والذكورة , واالنحراف السيكوبايت  , والهسترييا
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  . يناسب الكبار. واالنطواء االجتامعي , والهوس , والفصام , والسيكاسشينيا  والهذاء والبارانويا 

 االتجـاه , نقـص النقـد الـذايت , يقيس النقد الـذايت  . ميتينيكر تأليف : السوية اختبار الشخصية
والهـوس وغـري  , والعصـايب وغـري العصـايب, واالنطـواء , االنبسـاط , االتجاه ضـد املجتمـع ,  املجتمع نحو

  . العصبي التلقايئ وعدم عمله وثبات عمل الجهاز, واملنفصم وغري املنفصم , واالكتئاب وعدمه , الهوس 

 زنـة يف يستكشف املحتويات الشعورية املخت . حامد زهران تأليف : الخاص اختبار مفهوم الذات
 واألرسار الشخصـية, واملشكالت الشخصية واألرسية واملدرسية والصحية , الذات الخاص  مستودع مفهوم

الـذنب والـنقص  والخربات السيئة والذكريات املؤملة واملواقـف الحرجـة ومشـاعر, واألرسية واالجتامعية 
, ومسـالب الشخصـية , الجنيس  كوأرسار السلو , والسلوك الخاطئ أو الشاذ , واإلحباط والتهديد والقلق 

ــة, ومظــاهر مفهــوم الــذات الســالب  , واملخــاوف املرضــية , واألســئلة املحرجــة  واملوضــوعات املخجل
  . املتاعب وأسباب, واالتجاهات السالبة نحو اآلخرين 

 والضـعف , وتـوهم املـرض , القلـق : يقـيس  . حامـد زهـران تـأليف : النفيس اختبار التشخيص
والهذاء واملـرض   واالكتئاب والهوس والفصام, والوسواس والقهر والتفكك, وف والهسترييا والخ , العصبي

   .الشباب والكبار ويناسب. والسيكوباتية, واالضطرابات الجنسية, النفيس الجسمي

   :التوافق النفيس

والتعـديل حتـى تتناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتامعية  بالتغيري  هو عملية دينامية مستمرة     
بـالواقع املسـتحيل عـىل  هـو الرضـا التوافـق أن" صالح مخيمر " ويقول  . بني الفرد وبيئته يحدث توازن

للتغيـري وهـذا مرونـة وإيجابيـة وابتكـار  وتغيـري الواقـع القابـل, التغري وهـذا جمـود وسـلبية واستسـالم
يه نزوالً عىل مقتضيات العامل الخارجي الفرد بذاتيت ويرى أن عملية التوافق تتضمن إما تضحية  ,وصريورة

فـإذا فشـل أصـبح عصـابياً وإذا , تتضمن تثبت وفرضها عىل العامل الخـارجي  أو, ومثناً للسالم االجتامعي 
وبتحقق ما إذا كان التوافق  . توافق نفيس وينظر البعض إىل الصحة النفسية باعتبارها . عبقرياً  نجح كان

مـع  دى نجاح األساليب التي يتبعها الفـرد للوصـول إىل حالـة التـوازن النسـبيسليم تبعاً مل سليامً أو غري
  التوافق النفيس ونجاح عملية التوافق النفيس يؤدي إىل حالة . بيئته



 39

  . التي تعترب قلب الصحة النفسية 

   : أبعاد التوافق

 الحاجـات وإشـباع الـدوافع و , والرضـا عنهـا  ويتضمن السـعادة مـع الـنفس : الشخيص التوافق
ويتضمن كـذلك التوافـق ملطالـب , والفسيولوجية والثانوية املكتسبة الداخلية األولية الفطرية والعضوية

  . املتتابعة النمو يف مراحله

 وااللتزام بأخالقيات املجتمع ومسايرة املعايري  يتضمن السعادة مع اآلخرين : االجتامعي التوافق
   . االجتامعية

 للمهنة واالستعداد علامً وتدريباً لها والدخول فيها من االختيار املناسبيتض : املهني التوافق .  

  : عوامل التوافق النفيس

يف جميع مراحله وبكافـة  املبارشة تحقيق مطالب النمو النفيس السوي من أهم عوامل التوافق النفيس
يجب أن يتعلمها حتى يصبح  للفرد والتي األشياء التي يتطلبها النمو النفيس مطالب النمو هي . مظاهره

ويسهل تحقيق مطالـب النمـو يف  يؤدي تحقيق مطالب النمو إىل سعادة الفرد . سعيداً وناجحاً يف حياته
  . املراحل التالية

  : مطالب النمو خالل مراحل النمو املتتابعة

 وتعلم الكالم , تعلم األكل , تعلم امليش , املحافظة عىل الحياة  :مطالب النمو يف مرحلة الطفولة
 تعلـم مـا ينبغـي توقعـه منـه, تعلـم قـيم األمـن والسـالمة , األساسية للقراءة والكتابة  تعلم املهارات, 

  . تحقيق األمن االنفعايل, اآلخرين وخاصة الوالدين والرفاق 

 وتقبل الدور الجنيسـ , منو مفهوم سوي للجسم وتقبل الجسم : مطلب النمو يف مرحلة املراهقة
تكـوين , التغيريات التي تحـدث نتيجـة للنمـو الجسـمي الفسـيولوجي والتوافـق معهـا وتقبل, ةيف الحيا
رفـاق  تكوين عالقات جديـدة طيبـة ناضـجة مـع, واملفاهيم العقلية الرضورية لإلنسان الصالح  املهارات

  . بلوغ االستقالل االنفعايل عن الوالدين والكبار, السن من الجنسني

 اختيـار , توسـيع الخـربات العقليـة , تقبـل التغـريات الجسـمية :الرشـد مطالب النمو يف مرحلـة
  . تحقيق االتزان االنفعايل, معه الزوجة أو الزوج والحياة

 التوافـق مـع الضـعف الجنيسـ واملتاعـب الصـحية لهـذه  : مطالب النمو يف مرحلة الشـيخوخة
  التوافق بالنسبة , االهتاممات تحقيق ميول نشطة وتوزيع, املرحلة
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  . املناسب للحياة الصالحة لهذه املرحلة تهيئة الجو النفيس الصحي, لإلحالة إىل التقاعد

 تحقيـق , منو واستغالل اإلمكانات الجسمية إىل أقىصـ حـد ممكـن :مطالب النمو يف كل املراحل
  . النمو االنفعايل, النمو االجتامعي املتوافق, العقيل املعريف النمو, الصحة الجسمية

  : النفيس ودوافع السلوك التوافق

ويعتـرب موضـوع  . التوافق النفيس إشباع دوافع السلوك وحاجـات الفـرد من أهم الرشوط التي تحقق
ويعترب  . املهمة يف علم النفس ألن دوافع السلوك بطبيعة الحال تفرسه الدوافع السلوكية من املوضوعات

ويتحـدث الـبعض  . وإشباعها رضوري لحيـاة الفـرد , نتاج عملية تتفاعل فيها العوامل الحيوية : السلوك
  . أو باسم الحاجات عن موضوع الدوافع باسم الغرائز

  . هي املحركات األوىل للسلوك: الغرائز 

مثريات معينـة يـدركها إدراكـاً  هي استعداد فطري نفيس يحمل الكائن الحي عىل االنتباه إىل : الغريزة
أخرياً أو الشعور بدافع إىل العمل بأخذ شكل معني  ها وعىل العملحسياً ويشعر بانفعال خاص عند إدراك

 ومظهـر عمـيل, ومظهـر انفعـايل , مظهـر معـريف  : وعىل هذا فللغريزة ثالثة مظـاهر . تجاه هذا اليشء
  : الغرائز إىل قسمني" مكدوجال  "و صنف . نزوعي

وغريـزة التملـك وانفعالهـا , الجـوع الطعام وانفعالهـا  وتتلخص يف غريزة البحث عن : الفردية الغرائز
  . وغريزة الحل والرتكيب وانفعالها لذة االبتكار, وانفعالها الشعور بالعجز وغريزة االستغاثة, لذة التملك 

وغريزة الوالديـة وانفعالهـا الحنـو , الجنسية وانفعالها الشهوة  تتلخص يف الغريزة : االجتامعية الغرائز
" فرويـد  "و فرسـ .  وغريـزة التجمـع وانفعالهـا الشـعور بالوحـدة والعزلـة,   الجنسـية وترتبط بالغريزة

يف  قـوة تفـرتض وجودهـا وراء التـوترات املتأصـلة " فرويد" والغريزة عند  . الدافعية عىل أساس الغريزة
القضـاء عـىل هـذا  هي حالة من التوتر داخل الجسم هدفها : ومصدر الغريزة . حاجات الكائن العضوي

بوجود غريزة الحيـاة " فرويد " ويقول  . هو األداة التي تحقق اإلشباع أو توصل إليه : وموضوعها . التوتر
بـني غرائـز األنـا وبـني " فرويـد " ومييـز  . وتهدف إىل البقـاء, الحب أو القوى البناءة يف النفس  أو غريزة
 حفظ األنا وهي التي تعمل عىل, هي القوى املعارضة للنزعات الجنسية : فغرائز األنا , الجنسية  الغريزة

  والرصاع  .
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 . والكبت هو نتيجة تفوق غرائز األنـا, يؤدي إىل الرصاع العصايب  بني غرائز األنا وبني الغريزة الجنسية
االجتامعيـة  أن كثـرياً مـن العوامـل" فرويـد " ويؤكـد  . الفرد والغريزة الجنسية تلعب دوراً هاماً يف حياة

  . زيةترجع إىل دوافع غري

   : الحاجات

أو للحيـاة بأسـلوب أفضـل  كالحاجـة ) فسيولوجية  حاجة( هي أشياء رضورية الستقرار الحياة نفسها 
 . الفرد ومـدى إشـباع هـذه الحاجـات وتتوقف كثري من خصائص الشخصية وتنبع من حاجات .النفسية

  . اجة إىل توكيد الذاتوالح . والحاجة إىل األمن . الحاجة إىل الحب واملحبة : وأهم الحاجات

  : الدوافع

يـؤدي إىل توجيـه الكـائن الحـي تجـاه أهـداف ) تكـوين فـريض  ( هو حالة جسمية أو نفسية داخلية
وال  . استجابات محددة من بني عدة استجابات ميكـن أن تقابـل مثـرياً محـدداً  معينة ومن شأنه أن يقوي

  : وأنواع الدوافع, حظها عن طريق السلوك الناتج عنهاوإمنا نال , للمالحظة املبارشة  ميكن إخضاع الدوافع
والـدوافع الثانويـة أو  . )الغـذاء, النـوم ( مـزوداً بهـا  يولـد الفـرد : الفطريـة الدوافع األولية أو الـدوافع

كالحاجـة إىل االنـتامء   تضبط سلوكنا االجتامعي وهي مكتسبة أو متعلمـة وهي التي : املكتسبة الدوافع
 عبارة عـن: والدوافع االجتامعية   .تأيت الدوافع الذاتية أو الشخصية ضمن الدوافع الثانوية .  إىل جامعة
الذي يثريه  ويشبعه ولو جزئياً أشخاص آخرون عىل العكس من الدافع الفسيولوجي الجسمي  دافع يثريه

  . ويشبعه تغري يف الوظائف الفسيولوجية ولكنها تتداخل مع بعضها

  

  

  : عىل الدوافعبعض املالحظات 

والـدافع  . من السلوك تختلف باختالف األفـراد والدافع الواحد يؤدي إىل ألوان ,وراء كل سلوك دافع   
 ,مختلفة من السلوك لدى الفرد نفسـه تبعـاً لوجهـة نظـره أو املوقـف الخـارجي الواحد يؤدي إىل ألوان

والـدوافع  . ثقافة ألخرى فع يختلف منوالتعبري عن الدوا. دوافع مختلفة والسلوك الواحد قد يصدر عن
وتصـنف الـدوافع يف  . عـن دافـع واحـد والسلوك اإلنساين يندر أن يصـدر . صورة رمزية كثرياً ما تبدو يف

الـدوافع تعـدل . أمـراً فرديـاً  وقوة الدوافع وشكلها تعترب  .اجتامعي, حيس , حشوي  ) حسب ما تشبعه
وتختلف الـدوافع  ,الفرد والجامعة لدافع يهدف إىل تحقيق أهدافوا . الغرائز ضوء التوقعات االجتامعية

  جامعة ألخرى  االجتامعية من
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 : وأهم الدوافع . أوجه للنشاط والسلوك البرشي وتتعدد الدوافع بقدر ما هناك من . ومن بيئة ألخرى
 ودافـع .  العـدوان ىلودافـع املقاتلـة  امليـل إ . وامليـل إىل االجـتامع . ودافـع الوالديـة . الدافع الجنيسـ

ويشـمل هـذا , )العلـم واملعرفـة  يـؤدي إىل( ودافع االسـتطالع  ,ودافع اللعب . ودافع التملك . السيطرة
تعلـم  :الحريك واملستوى . والتحصيل املعرفة والفهم والتعلم : املعريف هي املستوى :العلم عدة مستويات

  . الجديدة الرغبة يف خربة املشاعر : االنفعايل وىواملست . كامليش والتسلق والعوم املهارات الحركية

  : التوافق وحيل الدفاع النفيس

هـي وسـائل  : وحيـل الـدفاع النفيسـ ,النفيسـ تعترب أساليب غـري مبـارشة تحـاول إحـداث التوافـق   
تشويه ومسخ الحقيقة حتى يـتخلص الفـرد مـن  ؛وظيفتها. جانب الفرد وأساليب توافقية ال شعورية من

 ؛وهـدفها . الناتجة عن اإلحباطات والرصاعات التي مل تحل والتي تهدد أمنه النفيسـ التوتر والقلق حالة
واحرتام الـذات وتحقيـق الراحـة النفسـية واألمـن  وقاية الذات والدفاع عنها واالحتفاظ بالثقة يف النفس

 .مـن أن يصـيبه اخـتالل محـاوالت لإلبقـاء عـىل التـوازن النفيسـ تعتربو  ؛وحيل الدفاع النفيس . النفيس
الشـعوري  وتختلف حيل الدفاع النفيس الالشعورية عن الضـبط ,وتحدث لكل الناس السوي وغري السوي

وأقسام  . مدركة واعية للسلوك الذي يعترب عملية توافق واعية مرنة تتطلب طاقة واقعية كافية من ذات
  :الحيل الدفاعية

 والتفكيك والتخيـل والتربيـر  سحاب والنكوص والتثبيتاالن : الهروبية حيل الدفاع االنسحابية أو
  . واإلنكار واإللغاء والسلبية

 والتحويـل واإلعـالء والتعـويض والـتقمص والتكـوين  اإلبـدال واإلزاحـة : اإلبداليـة حيل الـدفاع
  . املثايل العكيس والتعميم والرمزية والتقدير

 وهناك تقسيم آخر وهو :  

 حل أزمته النفسية وتحقيق توافقـه النفيسـ  يفة وتساعد الفرد يفغري عن : السوية حيل الدفاع ,
  . مثل اإلعالء والتعويض والتقمص واإلبدال

 عنـدما تخفـق حيلـه الدفاعيـة السـوية  وهي عنيفة ويلجأ إليها الفرد : السوية حيل الدفاع غري
  . التفكيك والسلبيةوالتثبيت والعدوان والتحويل و  اإلسقاط والنكوص: مثل , فيظهر سلوكه مرضياً 

  : حيل الدفاع النفيس

  يقبلها املجتمع وتصعيدها هو االرتفاع بالدوافع التي ال:  )التسامي( اإلعالء 
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إعالء الـدافع الجنيسـ بكتابـة   مثل  اجتامعياً  والتعبري عنها بوسائل مقبولة, إىل مستوى أعىل وأسمى  
  . دافع العدوان برياضة املالكمة, الشعر الغرامي

أو , ميدان آخر مام أشـعره بـالنقص  هو محاولة الفرد النجاح يف ميدان لتعويض إخفاقه يف : التعويض
اضطراب الكالم يدفعـه  شخص يعاين من: مثل  . الظهور بصفة مقبولة لتعويض وتغطية صفة غري مقبولة

  . وفشل درايس بنجاح ريايض, ليصبح خطيباً مفوهاً 

 

وينسب إىل نفسـه مـا يف غـريه مـن صـفات  يجمع الفرد ويستعري ويتبنى هو أن :  )التوحد( التقمص 
. أي ينـدمج يف شخصـية شـخص آخـر. الصفات مرغوبة ويشكل نفسه عىل غرار شخص آخر يتحىل بهذه

مثـل تقمـص شخصـيات األبطـال   بينام التقليد شعوري وهو يختلف عن التقليد ألن التقمص ال شعوري
  .والنجوم

ذاتـه شخصـاً أو موضـوعاً أو مشـاعر أو  هو اسـتدخال وامتصـاص الفـرد يف بنـاء : )جاالندما ( االحتواء 
مثـل   االحتـواء عكـس اإلسـقاط. عنرصـ يف نفسـه  ويستجيب وكأن ذلك, عواطف ومعايري وقيم اآلخرين

  . سلوكه الشخيص امتصاص معايري السلوك االجتامعي عىل أنها خصائص

مرغوبة إىل غريه من الناس يلصقها  سه من عيوب وصفات غريوهو أن ينسب الفرد ما يف نف : اإلسقاط
اإلسـقاط . شعورياً عـىل الـنفس أكـرث منـه اتهامـاً للغـري  يعترب اإلسقاط اعرتافاً ال) . وبصورة مكربة ( بهم 

  . عكس االحتواء

ع غري ناضج من السـلوك وتحقيـق نـو  هو العودة أو الردة أو الرجوع أو التقهقر إىل مستوى : النكوص
سلوك املراهق بعد أن  شيخ يسلك: مثل  . محبط من األمن والتوافق حني تعرتض الفرد مشكلة أو موقف

  . كان قد أقلع عنه

عندما تكون مرحلة النمو التالية  , هو توقف منو الشخصية عند مرحلة من النمو ال يتخطاها : التثبيت
سـلوك : مثـل  . ومن مظاهره التثبيت االنفعايل, و النم ويعترب التثبيت رفضاً لعملية, مبثابة تهديد خطري 

  . انفعايل طفيل يصدر من شاب

وعـزل كـل , وبني أمناط السـلوك املتناقضـة , واألفعال  هو فك الرابطة بني االنفعال : )العزل( التفكيك 
   . ويتم هذا يف إطار املعالجة الفكرية . منها يف واد بعيد عن اآلخر

 

يطلب منـه أو يتجنـب فعلـه   ملسئوليات والضغوط حيث يفعل الشخص غري ماهي مقاومة ا : السلبية
  .مثل  الصمت واملقاومة والرفض
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  . الكيد أو التشهري: مثل  . هو هجوم يوجه نحو شخص أو يشء مسئول عن إعاقة بالغة : العدوان

لتـوتر والقلـق والحاجـات وعـن مصـادر ا هو الهروب واالبتعاد عن عوائق إشباع الـدوافع : االنسحاب
االنسـحاب االنفعـايل والعزلـة  : مثـل . سلوك سـلبي واالنسحاب. وعن مواقف اإلحباط والرصاع الشديد 

  . والوحدة

االسـتغراق  : مثـل . نجـاح يف الواقـع هو اللجوء إىل عامل الخيال لتحقيق مـا عـز تحقيقـه مـن : التخيل
  . املفرط يف األحالم

وتعبريها عن نفسها خارجيـاً مـن خـالل  نفعالية أو الدوافع املكبوتةهو تحويل الرصاعات اال  : التحويل
صـدمة االنفجـار التـي تصـيب الجنـود يف  : مثل . الفسيولوجية العمليات الحسية والحركية أو العمليات

  . الحرب تؤدي إىل العمى الهستريي

معقولـة وأعـذار مقبولـة بأسـباب منطقيـة  وتعليله) الفاشل أو الخاطئ ( هو تفسري السلوك  : التربير
ألن التربير ال شعوري يخدع به الفرد نفسه بينام الكذب  والتربير يختلف عن الكذب. شخصياً واجتامعياً 

  . من فتاة رفضته أنها سيئة السلوك تربير عدم الزواج: مثل   . شعوري يخدع به اآلخرين

, وذلـك بـرفض إدراكـه أو مواجهتـه  , قلـقهو اإلنكار الالشعوري للواقـع املـؤمل أو املسـبب لل : اإلنكار
إنكـار : مثل  . وهي حيلة تعرب بوضوح عن الهروبية . ويبدو الفرد شأنه شأن النعام يدفن رأسه يف الرمال

  . موت عزيز

بـه فعـالً وكـان غـري مقبـول شخصـياً أو  هو قيـام الفـرد بسـلوك يعـاكس مـا قـام :  )اإلبطال( اإللغاء 
إلغـاء : مثـل  . إنه يعرب عـن التوبـة. وإبطال ومحو مفعوله صالح ما أفسد وإلغاءاجتامعياً وكأنه يحاول إ 

  . الذنب بالتوبة

 

املخيفة أو الخطرية املؤدية إىل القلق من حيـز  هو إبعاد الدوافع واألفكار املؤملة أو املخزية أو : الكبت
 كأنه يهذب ذاته خشية الشعوروهي وسيلة يفضل الفرد إنكارها و  . الشعور إىل حيز الالشعور حتى تنىس

وتحاول دامئـاً الخـروج , والكبت يعترب مبثابة دفن خربات حية, باإلثم والندم وعذاب الضمري وإيالم الذات
والكبت يختلف عن القمع يف . وزالت اللسان  ميكن أن تظهر املكبوتات يف األحالم. ثانية إىل حيز الشعور 

: مثـل  . ضوء املعايري االجتامعيـة خشـية الخـزي والعـار اً يفأن القمع يتضمن كبح وضبط النفس شعوري
  . والحقد املكبوت, الغرية املكبوتة 

  عن الوعي هو إخفاء الخربات واملواقف غري املقبولة أو املهددة : النسيان
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نسـيان اسـم شـخص , نسيان موعـد غـري مرغـوب فيـه : مثل  . وهو ينتج عن حيلة الكبت, واإلدراك  
  . مكروه

موضوعات أو أفكار غري األشـخاص أو  هي إعادة توجيه االنفعاالت املحبوسة نحو أشخاص أو : إلزاحةا
  . إىل ابنها إزاحة حب امرأة: مثل  . األفكار األصلية التي سببت االنفعال

ويكـون البـديل عـادة مشـابهاً , اجتامعياً  هو اتخاذ بديل لتحقيق هدف أو سلوك غري مقبول : اإلبدال
إبدال السلوك العدواين املوجه نحو الوالدين  : مثل . اجتامعياً  د كبري للهدف أو السلوك غري املقبولإىل ح

  . إىل لعبة وتحطيمها

  . املشابهة أو القريبة منها هو تعميم تجربة معينة عىل سائر التجارب والخربات : التعميم

يف شكل معـاكس أو يف شـكل مضـاد مقبـول املستنكرة سلوكياً  هو التعبري والرغبات : العكيس التكوين
  . عكيس لإللحاد مثل التدين كتكوين .  ومبالغ فيه عادة

: مثـل  . أو اتجـاه مشـحون انفعاليـاً  هي اعتبار مثري ال يحمل أي معنى انفعـايل رمـزاً لفكـرة : الرمزية
  . اهتامم شاب مبالبس النساء رمزاً الهتاممه بالجنس اآلخر

ورفع الشأن مبا يعمـي الفـرد عـن حقيقـة اليشـء ويحرمـه مـن  و املبالغة يف التقديره : املثايل التقدير
  . تقدير املحبوب ووصفه بكل املحاسن وتنزيهه عن كل املساوئ املبالغة يف: مثل  . النظرة املوضوعية

  النفيس الوقاية من املرض

لنفيسـ يف اإلجـراءات الوقائيـة ا وترتكز الخطوط العريضة للوقاية من املرض, يسمى التحصني النفيس   
الحيويـة يف التأكيـد عـىل خـدمات رعايـة األم قبـل الحمـل وأثنـاءه  وتركز اإلجـراءات الوقائيـة . الحيوية

عـىل أفـراد أصـحاء  وتحول كذلك تعديل العوامل التناسلية بحيث نحصل . والرعاية الصحية التالية للفرد
تكـوين , رعايـة األم : وتشـمل  الصحة العامـة : حيوية ما ييلوتتضمن اإلجراءات الوقائية ال . منذ البداية

مقاومـة ضـغوط , الفحـص الطبـي , إعـداد الوالـدين لـدور الوالديـة , والعناية به  عادات نظافة الجسم
لـديهام أمـراض  منـع والدة أطفـال لوالـدين : التناسـلية والنـواحي . العالج النفيس واالجتامعـي , الحياة
دراسـة , يف نسلهام مستقبالً كروموزومية للعروسني تفيد يف التنبؤ بأي مرض عضوي رسم خريطة, وراثية 

  . الرتكيب الفعيل للموروثات
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  : اإلجراءات الوقائية النفسية

سـليامً وينشـأ تنشـئة اجتامعيـة سـوية وأن يتوافـق  هي أن ينمو الفرد منـواً  مفتاح الصحة النفسية    
مشكالته حني تطرأ يف حياته ويحددها ويدرسها ويفرسها ويضـبطها  عرفشخصياً واجتامعياً ومهنياً وأن ي

  :وتتضمن اإلجراءات الوقائية النفسية ما ييل . ويعالجها

 من النمو والتوافق يف كل مراحله ويف كافـة  العمل عىل تحقيق أكرب درجة :السوي النمو النفيس
توجيـه , ن باملعلومات عن الحاجـات النفسـية تزويد الوالدي, والحب  املرونة يف عملية الرضاعة, مظاهره
تحقيـق التكامـل  , االهتامم بنمو الشخصـية, مالمئة املناهج الرتبوية , الرتبية الجنسية , الوالدين  وإرشاد

  . الشخيص

 رعايـة النمـو , تحقيـق التوافـق االجتامعـيو  ,تحقيـق التوافـق االنفعـايل: األساسية منو املهارات
  . العقيل

 تحقيـق العوامـل األساسـية , بناء وحدة أرسيـة , واملشاركة  التوجيه واإلرشاد : زواجيال التوافق
  . للزواج

 والتوجيه املهني املهني التوافق.  

 وللطفـل وللفـرد وللراشـدين وأثنـاء  املسـاندة االنفعاليـة لـألرسة : الراحة واملساندة أثناء فرتات
  . لنفيسا وتهيئة الظروف الالزمة للنمو, التعرض لألحداث 

 واملراهقني يف تعلم األدوار االجتامعيـة وفلسـفة الحيـاة  مساعدة األطفال : االجتامعية التنشئة ,
  . االعتقاد يف القيم, تقبل املسئوليات , بالصحة النفسية والتوافق الشخيص  وتنمية املهارات املتعلقة

 :االجتامعية واإلجراءات الوقائية

 االهـتامم , االهـتامم بـربامج التوعيـة  , رفـع مسـتوى املعيشـة : العامـة اإلجـراءات االجتامعيـة
  .بالربامج الوقائية يف مراكز رعاية األرسة

 االضـطرابات النفسـية مـع  البحوث حـول مـدى حـدوث وتوزيـع : العلمية اإلجراءات والبحوث
سـية ملشـكالت البحوث حول السلوك املنحرف والبحوث حول اآلثـار النف, االهتامم بأمناط السلوك الشاذ 

  . التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي

 تقييم برامج الصـحة , الوقائية والعالجية واآلثار الجانبية  تقييم نتائج الجهود : واملتابعة التقييم
  . املعالجني النفسيني تقييم ومتابعة, النفسية 
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  : تخطيط اإلجراءات الوقائية

 ,الجتامعية والطبية واملعاهد العلمية املتخصصة يف هذا املجالوا تقع عىل عاتق املؤسسات النفسية   
ويجـب أن يختلـف بحسـب عضـو , ظروف الفرد والجامعـة واملجتمـع  وبرنامج الوقاية يجب أن يتناول

  وعـىل, وعـىل مسـتوى األحـداث الهامـة مثـل الـزواج  ...كـاألب أو األم أو األوالد األرسة الذي يوجه إليه
املناخ االجتامعي  هو الذي يهيئ: واملجتمع الذيك  . الفرد أو األرسة أو يف املجتمع مستوى االضطراب لدى

 . يكفـل الوقايـة مـن املـرض النفيسـ والثقايف الذي ييرس النمو السوي ألفراده وجامعاته ويقوم بكل مـا
  . إجراء الفحص النفيس الشامل دورياً من أجل الوقاية ويجب أن يتعود املواطنني عىل

  

   خصيةالش

النفسية الجسـمية  الشخصية بانها التنظيم الدينامي يف الفرد لجميع األجهزة يعرف جوردون ألبورت   
هـي جملـة السـامت الجسـمية والعقليـة واالنفعاليـة   والشخصـية. الذي يحدد توافقه الفريد مع بيئته

  . التي متيز الشخص عن غريه) املوروثة واملكتسبة  ) واالجتامعية

  : لشخصيةنظريات ا

وحاولت تصنيف شخصيات النـاس إىل أمنـاط  . وهي من أقدم نظريات الشخصية : نظرية األمناط  أوالً
هـو منـوذج السـامت والخصـائص التـي  : والـنمط األشخاص الذي يندرجون تحت منـط واحـد تجمع بني

م أمنـاط قسـ والـذي أبـو قـراط النظريـاتومـن أقطـاب هـذه  . مناذج أخرى تتجمع وميكن متييزها عن
  : إىل أربعة أقسام) إفرازات جسمية  ( بناء عىل سيادة أحد أخالط الشخصية

  رسيع , سهل االستثارة , نشط  , متفائل, دموي املزاج : النمط الدموي  . وتفرزه الكبد: الدم
  .واثق, متحمس , حاد الطبع , االستجابة 

  متبلد االنفعال , بليد منوي  , خامل, اج بلغمي املز : النمط البلغمي  . وتفرزه الرئتان: البلغم ,
  .  عديم الفائدة, مرتاخ , فاتر و بارد 

  عنيد , غضوب , االنفعال  رسيع, صفراوي املزاج : النمط الصفراوي  . وتفرزه املرارة: الصفراء ,
  .طموح

  ئب مكت, منطوي, متشائم , سوداوي املزاج  : النمط السوداوي . وتفرزها الطحال: السوداء ,
  والشخص  .  متأمل, بطيء التفكري , هابط النشاط 
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  . بني األمزجة األربعة الصحيح هو الذي يكون عنده توازن

  : قسم أمناط الشخصية إىل أربعة أقسام : أرنست كريتشمر

 منبسط, مرح –عريض الوجه, العنق قصري, قصري الساقني, ممتلئ الجسم  : النمط البدين ,
  .  يع التقلبرس, رصيح , اجتامعي 

 مكتئب, منطو –القسامت  دقيق, طويل األطراف , نحيل الجسم  : النمط النحيل  .  

 عدواين, نشط – ممتلئ الجسم, قوي العضالت , ريايض  : النمط الريايض.  

 مام اعاله هو ما ليس  املنتظم النمط غري  .  

  : الشخصية إىل ثالثة أقسام هي قسم أمناط : شيلدون

مييـل إىل الراحـة , املرتاخـي, السـمني, )األسـايس  الـنمط الحشـوي( الحشوي  : الرتكيب اخيلالنمط الد
, روحه اجتامعيـة, يحب األكل, مرح , يحب مظاهر األدب, بطيء االستجابة , الجسمية واالسرتخاء والنوم

, ذاتـه عـنراض , هـادئ انفعاليـاً , سهل االنقياد والخضـوع, متسامح, منبسط, االجتامعية يحب الحفالت
  . يأخذ أكرث مام يعطي

يحـب , مييـل إىل إثبـات الـذات, عنيف, )األسايس  النمط الجسمي( العضيل  : الرتكيب النمط املتوسط
يحـب , صـلب الـرأي , قـاس , يحـب السـيطرة والعـدوان والتنـافس العمل والنشاط والحيويـة والحركـة

  . صوته جهوري طليق,  مبشاعر اآلخرين وال, ال يبايل باألمل , وجريء  شجاع, املخاطرة الجسمية 

مييـل إىل التـوتر , منضـبط, )املخـي األسـايس  الـنمط( , النحيـف, الجلـدي  : الرتكيـب النمط الخارجي
يكبت , متأمل, مفكر, نشط ومتيقظ عقلياً , رسيع االستجابة , متحفظ دقيق الحركة, والتيقظ والحساسية

  . متزمت, خجول, قلق, حب العزلة والخصوصيةاالجتامعية ضعيفة ي عالقاته, انفعاالته

  : قسم أمناط الشخصية إىل منطني هام  كارل يونج

 لـه , يهتم بالنـاس, املشاركة يف النشاط االجتامعي مييل إىل, اجتامعي, نشط  : االنبساطي النمط
ىل أربعة أمنـاط ويتفرع هذا النمط إ. مقبل عىل الدنيا يف حيوية ورصاحة , متوافق, بواح , صداقات كثرية

  : فرعية هي

 املوضـوعية كالعـامل الخـارجي الـواقعي التجريبـي  مفكر يهتم بالحقائق : التفكريي االنبساطي ,
  .ينتج أفكاراً جديدة, عميل 
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 انفعـايل, منـدفع, حسن التوافـق االجتامعـي , سهل االختالط, اجتامعي  : الوجداين االنبساطي ,
  .  اهرمنطلق يف التعبري االنفعايل الظ

 ويحتاج إىل إثارة خارجية مسـتمرة , خربته الحسية يستمد اللذة املبارشة من : الحيس االنبساطي
  . رسيع امللل, يحب التجديد والتنويع

 يحـب , مندفع, مغامر, جريء مخاطر, التجديد يحب, يعتمد عىل الحدس : اإللهامي االنبساطي
  . األشياء الغري عادية ال يحرتم العادات

 متمركـز حـول ذاتـه,  يفكـر دامئـاً يف نفسـه, انعزايل  , غري اجتامعي, انسحايب  : االنطوايئ النط ,
ويتفـرع مـن هـذا الـنمط   .شـكاك, غري متوافـق , غري مرن, وقوانني صارمة يخضع سلوكه ملبادئ مطلقة

  : فرعية أربعة أمناط

 الـداخيل والواقـع الـداخيل باألفكـار والعـامل يهتم, باحث نظري, فيلسوف : التفكريي االنطوايئ ,
  . صامت حتى يف صحبة الزمالء, خجول

 يحب بقوة ويكره , قوي االنفعال, عميقة قوية ينطوي عىل حاالت وجدانية : الوجداين االنطوايئ
  . مييل إىل العزلة بعنف ويحزن بشدة تحكمه العوامل الذايت

 الطبيعةاملحسوسات و  يحب تأمل, ذايت يف إدراكه : الحيس االنطوايئ .  

 واألسود من الخربات وبكل ما هو ذايت وغريـب وغـري  يهتم بالجانب السلبي: اإللهامي االنطوايئ
  . عادي ومتقلب

 
  : السامت نظرية  ثانياً  

وتقـوم هـذه  الفرد عبارة عن انتظام دينامي ملختلف سامت ؛الشخصية هنابحسب نظرية السامت ف  
هي الصـفة أو  : والسمة . امة للشخصية التي تكمن وراء السلوكالع النظرية عىل أساس تحديد السامت

, التي يتميـز بهـا الفـرد , املوروثة املكتسبة ) أو االجتامعية  الجسمية أو العقلية أو االنفعالية( الخاصية 
مثل  إما أن تتوقف عىل عوامل وراثية والسامت . نسبياً لنوع معني من السلوك وتعرب عن استعداد ثابت

وإمـا أن  . تـدريب الجهاز العصبي وجهاز الغدد وعملية التمثيـل الغـذايئ وال تحتـاج إىل تعلـيم أو حالة
لقـد , متعلمة عن طريق االرتباط الرشطي والتعميم والتدعيم والتوحـد والتقليـد تكون السامت مكتسبة

اميل وحصـلوا فكان عددها باآلالف وعندئذ لجـأوا إىل التحليـل العـ حاول العلامء حرص سامت الشخصية
  . العامة عن طريقه عىل السامت

  السامت ؛قسم السامت إىل والذي جوردون ألبورت : ومن أقطاب هذه النظرية     
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حـدد  اما هانز أيزينـك فقـد . التي تحددها البيئة  الظاهرية والسامت . التي تنتقل بالوراثة  الوراثية 
  : السامت إىل

 مسـتوى طموحـه مـنخفض , غـري مثـابر, غري دقيـق, نشيط , رسيع, مرح, اجتامعي : االنبساط ,
  . يحب النكتة, منخفض الذكاء نسبياً , مرن

 يسـتغرق يف , متقلب املـزاج, بالنقص يشعر, سهل االستثارة, بليد, غري مستقر, مكتئب : االنطواء
ذو طمـوح , بطيء ,دقيق, ال يطرب للنكتة, أرق, االجتامعية واملناسبات, يبتعد عن األضواء, أحالم اليقظة

  . مرتفع

 بطـيء , غـري مثـابر, لإليحـاء ذكـاؤه متوسـط قابـل, يشكو قصور يف العقل والجسـم  : العصابية
  . مييل إىل الكبت, غري اجتامعي, التفكري والعمل

 مسـتوى طموحـه , بطـيء القـراءة , مبـالغ, كثري الحركة, ذاكرته ضعيفة, تركيزه قليل : الذهانية
  . منخفض

  : توصل إىل السامت اآلتية وهي سامت ثنائية القطب فقد  كاتيل اما رميوند

 منسحب, ناقد, سهل املعارشة ضد عدواين, محب للناس, اجتامعي : االجتامعية ضد العدوانية .  

 الذكاء العام ضد الضعف العقيل .  

 ضد عدم الثبات االنفعايل أو ضعف األنا الثبات االنفعايل أو قوة األنا .  

 املحافظة التحرر ضد .  

 السيطرة ضد الخضوع .  

 االنبساط ضد االنطواء .  

 األعىل قوة األنا األعىل ضد ضعف األنا .  

 والخجل املخاطرة واإلقدام ضد الحرص .  

 واقعي ضد قلق وخيايل : الواقعية ضد الرمانتيكية .  

 البساطة ضد نقد الذات .  

 باإلثم الثقة الكاملة ضد امليل للشعور .  

 عىل الجامعة الذايت ضد االعتامد االكتفاء .  

 اعتبار الذات قوة اعتبار الذات ضد ضعف .  

 التوتر الدافعي قوة التوتر الدافعي ضد ضعف .  

 التبرص ضد السذاجة .  
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  . نظرية املثري واالستجابة : السلوكية النظرية  ثالثاً 

عمليـة  ة جديـدة عـن طريـقأن الفرد يف سـلوكه يكتسـب أسـاليب سـلوكي السلوكية النظرية تقول   
تفسـري : املعمليـة بهـدف كام بنيـت النظريـة السـلوكية عـىل أسـاس مـن البحـوث . التعلم ويحتفظ بها

وكـان مـن أهـم تطبيقـات نظريـة  .ويليـام جـيمس ؛ومن أوائل أقطاب هذه النظريـة . السلوك اإلنساين
 . دوالرد ونيـل ميللـر جـون"يف مجـال الشخصـية هـو مـا قـام بـه ) نظريـة كـالرك هـل خاصـة(التعلم 

األساليب السلوكية املتعلمة الثابتة نسـبياً التـي  هي التنظيامت أو؛ والشخصية حسب النظرية السلوكية"
النظريـة السـلوكية باعتبـار أن  مركـزاً أساسـياً يف) العـادة(ويحتل مفهـوم , الناس متيز الفرد عن غريه من

كام اهتمـت هـذه النظريـة بتحديـد الظـروف التـي  .تجابةمفهوم يعرب عن رابطة بني املثري واالس: العادة
هـي تكـوين مؤقـت  : والعـادة عنـدهم . إىل تكوين العادات وإىل انحاللها أو إحالل أخرى محلهـا تؤدي

وعـىل هـذا فبنـاء  . كـام أن العـادات متعلمـة ومكتسـبة وليسـت موروثـة, نسـبياً  وليست تكوينـاً دامئـاً 
وهو مثري قوي بدرجة كافيـة  وأبرزت النظرية أهمية الدافع أو الباعث ,الشخصية ميكن أن يتعدل ويتغري
بالعمليات الفسـيولوجية مثـل  ومن الدوافع ما هو أويل موروث يتصل .لدفع الفرد وتحريكه إىل السلوك

 . الحاجـة إىل األمـن واالنـتامء إىل الجامعـة ومنها ما هو ثانوي مكتسـب مـتعلم مثـل, الجوع والعطش
 املثـري والـدافع والـدليل ؛الرد ونيل ميللرعن عدة مفاهيم هامة يف عملية التعلم وهيجون دو   وتحدث

وبـذلك يكونـا قـد زاوجـا بـني  ,الالشـعورية وتناوال كذلك مفهوم الرصاع والعمليات ,والتعزيز واالستجابة
   .التعلم وبني نظرية التحليل النفيس نظرية كالرك هل يف

  

  

  

  :يـــرابعاً نظرية التحليل النفس

  : مفاهيم عامة يف نظرية التحليل النفيس

  : الشخصية

الهـو واألنـا األعـىل  مؤسس هذه النظرية إن الجهاز النفيس يتكـون فرضـياً مـن سيجموند فرويد يقول
  . واألنا

والنفسية التـي يولـد الفـرد مـزوداً  وهو منبع الطاقة الحيوية ,أقدم قسم من أقسام هذا الجهاز : الهو
فهـو يضـم الغرائـز والـدوافع الفطريـة الجنسـية  يحتوي عىل ما هو ثابـت يف تركيـب الجسـموهو , بها 

وهـو جانـب ال , للشخصية قبل أن يتناولها املجتمع بالتهذيب والتحوير وهو الصورة البدائية, والعدوانية
  شعوري 
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مبـدأ  ىل نشاطهوهو ال شخيص وال إرادي ويسيطر ع, بينه وبني العامل الواقعي صلة مبارشة عميق ليس
  . اللذة واألمل

واملعايري االجتامعيـة والتقاليـد والقـيم والصـواب  مستودع املثاليات واألخالقيات والضمري : األنا األعىل
وينمـو مـع منـو , وهو ال شـعوري إىل حـد كبـري, مبثابة سلطة داخلية والخري والحق والعدل والحالل فهو

 ويعمـل عـىل ضـبط الهـو وكـف, بازديـاد ثقافـة الفـرد وخرباتـه  منوه بالوالدين ويتهذب يتأثر يف. الفرد
  . دفاعاته

والعمليـات العقليـة وهـو املرشـف  هو مركز الشعور واإلدراك الحيس الخارجي واإلدراك الـداخيل :األنا
ويعمـل عـىل توافقهـا مـع البيئـة وإحـداث  عىل جهازنا الحريك اإلرادي ويتكفل بالـدفاع عـن الشخصـية

واألنا له جانبان شـعوري وال , األنا األعىل وبني الواقع  لرصاع بني مطالب الهو وبني مطالبالتكامل وحل ا
ووجه يطل عىل العامل الخـارجي , عىل الدوافع الفطرية والغريزية يف الهو  شعوري وله وجهان وجه يطل

الخـربات  يـقينمو عـن طر. التوفيق بني مطالب الهو والظروف الخارجية : ووظيفته , الحواس عن طريق
البد أن يكون متوازناً حتى يكفل للفرد طريقة  فرويد  ويقول . الرتبوية التي يتعرض لها الطفل إىل الرشد

حيـث يحـاول األنـا  . الحيوية الجنسية وحتى تسري الحياة سرياً سـوياً  سليمة للتعبري عن الطاقة الليبيدية
  .راض العصابوإذا أخفق ظهر أم ,األعىل حل الرصاع بني الهو واألنا

واهـتم مبفهـوم الشخصـية , مصطلح األنا قاصداً به الشعور أو العقل الـواعي " كارل يونج " استخدم   
االنبسـاطي  : واهتم باألمناط النفسية, القناع الذي يلبسه الشخص للتوافق مع البيئة االجتامعية  :املقنعة

امي النشـط يف حيـاة اإلنسـان وتبحـث عـن الذات املبتكـرة وهـي العنرصـ الـدينو  .واالنطوايئ وفروعهام
, مفهـوم الـذات الـدينامي " كارين هـورين " وقدمت .تنتهي بتحديد أسلوب حياة الشخص الخربات التي

الـذات  : وقـدمت مفهومـاً ثالثيـاً للـذات , وتعتقد أن الشخص يناضل يف الحياة مـن أجـل تحقيـق ذاتـه
الفرد مبجموع خرباته وقدراتـه  : الذات الواقعية , النفيسرئييس وعامل هام يف التوافق  كمفهوم : املثالية

مصـدر منـو  هي القوى الداخلية املركزية التي متيز الفرد وهي والذات الحقيقية .وحاجاته وأمناط سلوكه
عـن ذاتـه الحقيقيـة  ينشـأ عـن بعـد الشـخص: وتـرى أن العصـاب . الطاقة وامليول والقرارات واملشاعر 

عـن منـو الـذات وجهـود الفـرد يف تحقيـق  " أوتو رانك " وتحدث, لية غري واقعيةوالسعي وراء صورة مثا
  ويقول أن . ذاته وتأكيدها وتقبلها 
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 يتسم مبحاولة الفرد التوافق مع نفسه ومعو العادي دور الشخص : مير بأدوار ثالثة هي تطور الفردية
أن يكون كغـريه  األعىل ويكون مثله املحيط الذي يعيش فيه ومحاولته الشعور بأنه جزء من هذا املحيط

وجهات نظر جديدة حيـل  يتسم ببدء اعتامد الفرد عىل نفسه وتكوين العصايب ودور الشخص, من الناس
 : املتوافـق ودور الشـخص, أن يكون غري ما يريـده النـاس أن يكـون نفسه وحيال العامل من حوله ومثله

كبرية مـن التوافـق مـع نفسـه ومـع بيئتـه وتنمـو درجة  وهو أعىل درجات تطور الفردية حيث يصل إىل
  .  أن يكون كام هو يف الواقع  إرادته ويسود جانب األخالق ومثله

لسامت النفسـية والجسـمية املوروثـة واملكتسـبة ا أن الشخصية هي مجموعة" إيريك فروم " يرى و   
  :ىلوقسم الشخصية إ. فريداً ال نظري له  التي متيز الفرد وتجعل منه شخصاً 

 والسلبية واالستسالم والحاجـة إىل الحـب واملسـاعدة  وتتسم باالتكالية : التلقائية االستقبالية أو
  . والصداقة

 واالحتيال واالستخفاف بالناس واألخذ أكرث من العطاء وتتسم بالعدوانية : االستقاللية الشخصية 
.  

 تقبلوالخوف من املس وتتسم بالبخل والتوفري : االدخارية الشخصية .  

 مبتطلبات اآلخرين حتى لتقرتب من شخصية الباعة تتسم بالتقلب والتأثر : املسواقة الشخصية .  

 اإلمكانات واالستقالل والتمتع بالحياة وتتسم باإلنتاج وتحقيق : املنتجة الشخصية .  

 الشعور الشعور والالشعور وما قبل.  

 وهو الجزء السـطحي فقـط مـن , الخارجي  هو منطقة الوعي الكامل واالتصال بالعامل : الشعور
  . الجهاز النفيس

 هـو كـامن ولكنـه لـيس متاحـاً ومـن  وهـو يحـوي مـا, يكون معظم الجهاز النفيس  : الالشعور
  . الصعب استدعاؤه ألن قوى الكبت تعارض ذلك

 ولكنه متاح ومن السـهل اسـتدعاؤه  يحتوي عىل ما هو كامن وليس يف الشعور : ما قبل الشعور
  .  الشعور مثل الكالم والذكريات واملعارفإىل
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  : الغرائز

املتأصـلة يف حاجـات  عبـارة عـن قـوة نفـرتض وجودهـا وراء التـوترات " فرويد " هي كام حددها     
 القضاء عىل هذه التوتر : وهدفها . ومتثل مطلب الجسم من الحياة النفسية) حاجات الهو(الكائن الحي 

الولـد  :  أوديـب " وتحدث فرويد عن الغرائز وعـن عقـدة . التي تحقق اإلشباعهو األداة  : وموضوعها .
الفتـاه عقـدة    وعكس هذه العقـدة لـدى. بعداء تجاهه الذي يحب أمه ويجد والده منافساً له فيشعر

 حول الغريزة الجنسية من أهم أسباب حركات االنشـقاق بينـه وبـني زمالئـه  فرويد  وكانت آراء. إليكرتا
 ..أساس الجـنس ذه الذين عارضو نظرية الجنسية الشاملة حيث أرجع فرويد كل يشء وفرسه عىلوتالمي

الفـردي  صاحب علم النفس  آدلر اما  .االجتامعية إىل دوافع غريزية هذا ويعزى  فرويد  أكرثية العوامل
   . ب املتميزأساليب اكتساب الخربة البدايئ واألسلو  " سوليفان " وناقش, فيعزيها اىل عوامل النقص

  : مفاهيم خاصة يف نظرية التحليل النفيس

. بامليالد يكون مبثابة عملية طرد  صدمة نفسية رهيبة يف بداية حياة الفرد ألن االنفصال : صدمة امليالد
وقد يحتاج إىل مرحلة الطفولة كلها , فردوسه املفقود  ويقيض الفرد حياته باستبدال, ويعترب بداية القلق 

  . ب عىل صدمة امليالدحتى يتغل

مام يؤثر عىل حياة الشخص  توجد نتيجة لوجود قصور عضوي أو اجتامعي أو اقتصادي : عقدة النقص
  . " أدلر " وأهتم بها. النفسية ويشعره بالنقص 

ومـن األسـاليب النشـاط . السـعي إىل التفـوق وتحقيـق الـذات  وهـي " أدلر " أبرزها : أسلوب الحياة
  .  أو النشاط الريايض, االجتامعية عالقاتاالقتصادي أو ال

قـال ال ميكـن للشخصـية أن تنمـو إال إذا كـان هنـاك هـدف , الحياة واملقصود بها هدف أدلر : الغائية
  . يوجهها

ومـن أسـس مفهـوم . وتشبه مفهوم األنا إىل حد ما , املتكاملة للشخصية تعني القوة  رانك عند اإلرادة
 طيع أن يحصل عىل كل يشء دون وجود عقبات طبيعية أو اجتامعية ودون جهاداملرء ال يست اإلرادة  أن

أن الفـرد عنـدما يـتخىل  " رانـك " ويقول) إرادة مضادة (   ويستلزم التغلب والجهاد ضد املوانع وجود .
اإلرادة ( مبسـتويات اآلخـرين فإنـه يصـل إىل تكـوين  عن اللجـوء إىل املقارنـة ويكـف عـن قيـاس نفسـه

  . اإلرادة عامل يف العالج النفيس ويرى أن قوة, )ة الحقيقية اإليجابي
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   : نظرية الذات  خامساً 

 وتنمو وتنفصـل تـدريجياً عـن . وهي كينونة الفرد أو الشخص الذات من أهم معامل هذه النظرية    
والـذات  امعيـةوتشمل الذات املدركـة والـذات االجت . وتتكون نتيجة للتفاعل مع البيئة . املجال اإلدرايك

وتنمـو نتيجـة للنضـج والـتعلم  . واالتـزان والثبـات وتسـعى إىل التوافـق, ومتتص قيم اآلخـرين  . املثالية
  . تنتظم حوله كل الخربات وتصبح املركز الذي

   : مفهوم الذات

, للمـدركات الشـعورية والتصـورات والتقيـيامت الخاصـة بالـذات  هو تكوين معريف منظم ومـتعلم   
املنسقة املحددة األبعـاد عـن  ويتكون من أفكار الفرد الذاتية . تعريفاً نفسياً لذاته ويعتربه, ه الفرد يبلور 

  : وتشمل هذه العنارص . العنارص املختلفة لكينونته الداخلية أو الخارجية

الـذات كـام تظهـر إجرائيـاً يف  هي املدركات والتصورات التـي تحـدد خصـائص : مفهوم الذات املدركة
  . صف الفرد لذاته كام يتصورها هوو 

اآلخـرين يف  هي املدركات والتصورات التي تحـدد الصـورة التـي يعتقـد أن : مفهوم الذات االجتامعي
  . اآلخرين املجتمع يتصورونها والتي يتمثلها الفرد من خالل التفاعل االجتامعي مع

املثاليـة للشـخص الـذي يـود أن  صـورةهي املدركات والتصورات التي تحـدد ال : مفهوم الذات املثالية
  . يكون

الخربة املتغري الذي يوجد الفرد يف  وظيفة دافعية وتكامل تنظيم وبلورة عاملهي  وظيفة مفهوم الذات
االجتامعـي جنبـاً إىل  وينمو مفهوم الذات تكوينياً كنتاج للتفاعـل ,ولذا فإنه ينظم ويحدد سلوكه .وسطه

ميكن تعديله وتغيـريه  وبالرغم من أنه ثابت إىل حد كبري إال أنه . الذات جنب مع الدافع الداخيل لتأكيد
ومفهوم الذات أهـم مـن الـذات الحقيقيـة  .  تحت ظروف معينة يف العالج النفيس املمركز حول العميل

ذاتـه  وأن الفرد يسعى دامئاً لتأكيد وتحقيق وتعزيز, ) جشطلت ( وهو عبارة عن كل , السلوك  يف تقرير
 بيـنام قـد تشـمل, مفهوم شعوري يعيـه الفـرد  : ومفهوم الذات . يحتاج إىل مفهوم موجب للذاتوهو 

  . الذات عنارص ال شعورية وال يعيها الفرد

, ويتفاعل الفرد معها وينفعل بهـا  . الفرد يف زمان ومكان معني هي كل يشء أو موقف يعيشه : الخربة
  يحول الفردو, والخربة متغرية, ويتأثر بها ويؤثر فيها
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 يدركها ويقيمها يف ضوء مفهوم الذات ويف ضوء املعايري االجتامعية أو يتجاهلها عـىل خرباته إىل رموز 
والخـربات التـي  . أنها لها عالقة ببنية الذات أو ينكرها أو يشـوهها عـىل أنهـا متطابقـة مـع بنيـة الـذات

الراحـة والخلـو مـن التـوتر وإىل التوافـق املعـايري االجتامعيـة تـؤدي إىل  تتطابق مع مفهوم الذات ومـع
  . النفيس

 . وتحقيق وتعزيز ذاته ولديه دافع أسايس لتأكيد . خربته وسلوكه فالفرد لديه الخربة عىل تقييم : الفرد
  . متعلمة للتقدير املوجب ولديه حاجة أساسية رغم أنها

اجاته كام يخربها يف املجـال الفرد لتحقيق وإشباع ح وهو نشاط موجه نحو هدف من جانب : السلوك
وبعضـه ال يتفـق مـع  . ومع املعايري االجتامعيـة ,ويتفق السلوك مع مفهوم الذات . الظاهري كام يدركه
وميكـن تغيـري  . وعندما يحدث تعارض هنا يحدث عدم التوافق النفيسـ, االجتامعية بنية الذات واملعايري

  . السلوك وتعديله

الخربات أو مجموعها وهو عـامل شخيصـ  كل: وهو . لخربة املتغري باستمرار عامل ا هو : املجال الظاهري
مـنظم يف هـذا املجـال الظـاهري أي املجـال  ويسـلك الفـرد ككـل, ويوجد الفرد يف مجال ظاهري  . ذايت

ويعترب مـن  . وكام يدركه ويتفاعل الفرد مع املجال الظاهري كام يخربه . الشعوري كام يدركه وكام يخربه
الـذات الشـعورية كـام  ويرتبط املجال الظـاهري بالـذات الظاهريـة أي . نظر الفرد واقعاً وحقيقةوجهة 

أي الالشـعوري الـذي يتضـمن األجـزاء  واملجال الظاهري يختلف عن املجال غري الظـاهري . يدركها الفرد
   .الالشعورية من الذات والخربات

  : التطورات الحديثة يف نظرية الذات

 فهو يقـول " فيليب فرينون" قدمه  اإلطار الجديد الذي ) ات الحديثة يف نظرية الذاتمن أهم التطور 
 ويتكـون مـن عـدد مـن الـذوات االجتامعيـة  األعـىل وهي املستوى أن هناك مستويات مختلفة للذات

كـام  : الخاصـة والـذات الشـعورية . العامة التي يعرضها الفرد للمعارف والغرباء واألخصـائيني النفسـيني
 . ويشعر بها وهذه يكشفها الفرد عـادة لألصـدقاء الحميمـني فقـط يدركها الفرد عادة ويعرب عنها لفظياً 

يف  التي يتحقق منها الفرد عادة عندما يوضع يف موقف تحلييل شـامل مثـل مـا يحـدث : والذات البصرية
عادة  : املكبوتة أو الذات والذات العميقة . عملية العالج النفيس املمركز حول العميل أو اإلرشاد النفيس

  ويضاف إىل هذه  .  صورتها عن طريق العالج النفيس التحلييل أو التحليل النفيس والتي تتوصل إىل
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الرسي الشخيص جـداً أو  والذي يختص بالذات الخاصة أي الشعوري مفهوم الذات الخاص : املستويات
الشـعور والالشـعور والـذي هـو مسـتعد  بـنيوالذي يقع يف املنطقة الحديـة . العوري من خربات الذات 

إال أنـه ألهميتـه وخطورتـه يف حيـاة الفـرد , الـذات  لالنطامر يف الالشعور قبل أي خربة أخرى من خربات
 " حامد زهران " ويرى . مفهوم الذات الخاص ومن الصعب عىل الفرد الكشف عن . يقاوم هذا االنطامر

إذا مل تظهر وتكشف للمعالج النفيس وتناقش ويوضع خطـة  مفهوم الذات الخاص أن أي خربة مهددة يف
  .  مبثابة عاهة نفسية مستدمية لعالجها تكون

  
  
 

  : بنية الشخصية

تـرتبط ارتباطـاً وظيفيـاً قويـاً يف حالـة السـواء  يتكون من مكونات متكاملة : للشخصية البناء الوظيفي
  تـذكر, حفـظ  , ات عقليـة معرفيـة  ذكـاءومكون . ... وهذه املكونات هي مكونات جسمية طول ووزن

بالتنشـئة االجتامعيـة للشـخص يف األرسة  ومكونـات اجتامعيـة تتعلـق .كـرهو ومكونـات انفعاليـة حـب 
  .واملجتمع وجامعة الرفاق

ويتكون البنـاء الـدينامي  . ويوضح القوى املحركة فيها والتي تحدد السلوك : للشخصية البناء الدينامي
 الهـو واألنـا األعـىل ويتكون البناء الـدينامي أيضـاً مـن . قبل الشعور والالشعور وما الشعور : للشخصية

واألفكـار املؤملـة أو املخزيـة واملخيفـة املؤديـة إىل  ويلعب الكبت دوراً هامـاً يف إبعـاد الـدوافع . واألعىل
  .الالشعور حتى تنىس القلق من حيز الشعور إىل حيز

  : تكامل الشخصية

دينامياً يف بناء متكامل منسجم متوازن سليم األجزاء متسق العالقات بني و  وناتها وظيفياً هو انتظام مك
وتتوقـف درجـة الصـحة  ,للصحة النفسية والتوافق النفيس وتكامل الشخصية رشط رضوري .هذه األجزاء

عىل درجة ناحية أو املرض النفيس أو سوء التوافق النفيس من ناحية أخرى  النفسية والتوافق النفيس من
  . الوظيفي والدينامي أو درجة عدم التكامل التكامل

  : العوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية

  األعضاء يف منو الشخصية تؤثر وظائف. العوامل الحيوية .  

 الجهاز العصبي .  

 البيئة .  
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 الوراثة والبيئة .  

 النضج .  

  الشخصية عملية الزمة لنمو. التعلم .  

  نضج وال نضج بال تعلم ال منو بال. النضج والتعلم .  

 الثقافة .  

 األرسة .  

 املدرسة .  

 جامعة الرفاق .  

 وسائل اإلعالم .  

 دور العبادة .  

 األدوار االجتامعية .  

إما عن غري قصد وهذا هو التغـري وإمـا عـن  بالرغم من الثبات النسبي لشخصية الفرد فإنها تتغريو     
النمـو املتتاليـة عـرب  تغري الشخصية وعن غري قصد بـالنمو خـالل مراحـل ويحدث قصد وهذا هو التغيري

  و امـا تغيـري الشخصـية عـن قصـد . النضج الطفولة واملراهقة التي مير بها الفرد إىل أن تصل إىل مرحلة
وقـد تكـون عاديـة سـوية تـؤدي إىل , مكتسـبة متعلمـة فيقوم عىل أساس أن معظم مكوناتهـا وسـامتها

  . والتوافق النفيس ء والصحة النفسيةالتكامل والسوا

  :الجهاز العصبي

يسـيطر عـىل أجهـزة الجسـم األخـرى برسـائل عصـبية خاصـة تنقـل  هو الجهاز الحيوي الرئييس الذي
مـام يـؤدي إىل , الداخلية والخارجية ويستجيب لهـا يف أعضـاء الجسـم ) املثريات  ( اإلحساسات املختلفة

 . بانتظام وتكامل ائفه املختلفة اإلرادية والالإرادية الرضورية للحياةنشاط الجسم ومواءمته لوظ تكييف
ووحدة النسـيج العصـبي  . الجسم أن يتفاعل بيئته الداخلية والخارجية وبفضل الجهاز العصبي يستطيع

  : ينقسم الجهاز العصبي إىل . ومحورها وتشعباتها هي الخلية العصبية

 ويشمل , املركزي الجهاز العصبي :  

  واملؤخري , واملتوسط, املقدمي : املخ .  

  زوجاً  31الشوكية وعددها  األعصاب: الحبل الشويك .  
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 والجهـاز نظـري التعـاطفي , السـمبتي  الجهاز التعاطفي : ويشمل, التلقايئ الذايت الجهاز العصبي
  .  السمبتي نظري

  : وظائف الجهاز العصبي

ويقوم بوظيفة حسـية ووظيفـة  . الجسم بالبيئة الخارجيةوربط  . األخرى السيطرة عىل أجهزة الجسم
عنه السلوك السوي والالسـوي  والجهاز العصبي هو الذي يصدر . تتم فيه العمليات العقلية العليا حركية

  . ومن ثم أهميته بالنسبة لنا

  : النسيج العصبي

 والخليـة العصـبية  ورهـاومح وتضم الخلية العصبية وتشعباتها, هي وحدة النسيج العصبي  : العصبة
ولها نـواة كرويـة ولهـا نويـة , وهي أكرب من باقي خاليا الجسم  , هي الخلية األساسية يف الجهاز العصبي

والخاليـا العصـبية ال  . ولها تشعبات شجريات توصل النبضات العصبية إىل الخليـة . وبها حبيبات للتغذية
  . اتصالها عن طريق محور الخليةوإمنا يتم . مبارشاً  يتصل بعضها ببعض اتصاالً

اإلشـارات بـني املـخ والحبـل  وهي كأسالك توصـل, تتكون من حزمة محاور وألياف عصبية  : األعصاب
. وهي ترى بـالعني املجـردة . جهة أخرى  الشويك والجهاز العصبي الذايت من جهة وبني أجزاء الجسم من

صاب الجسم حيث ميتد من الحبل الشـويك عـىل أع واكرب عصب و عصب النسأ وهو أطول. بيضاء اللون 
اتجـاهني يحـددان  ووظيفة األعصاب هي حمل اإلشارات العصبية يف . طول الفخذ والساق من األعصاب

الخارجية إىل الجهاز العصـبي املركـزي يف  تستقبل املثريات الحسية : حسية ( موردة( مستقبلة  : تسميتها
مـن الجهـاز العصـبي  ترسـل األوامـر العصـبية الحركيـة : حركية ( مصدرة( مرسلة  . املخ والحبل الشويك

توصـل  : وحركية مشرتكة حسية) موصلة ( متوسطة  املركزي يف املخ والحبل الشويك إىل العضالت وغريها
 والخلية العصبية ال تعوض إذا تعرضت للتلـف  .االتجاهني ولكن يف ألياف منفصلة اإلشارات العصبية يف

  . نون يف الجمجمة والحبل الشويك مستكن يف العمود الفقريولذلك فاملخ مك

  

  : أقسام الجهاز العصبي

  : الجهاز العصبي املركزي ويشمل

 1250ويوجد داخل الجمجمة ووزنه حوايل , واألهم يف الجهاز العصبي  وهو الجزء العلوي األكرب : املخ
 لحاميتـه) سـحايا ( ملخ ثالثـة أغشـية ويحـيط بـا . قاعدتـه بالحبـل الشـويك ويتصل عنـد . جم 1350 –
  وهي من الداخل إىل , وتغذيته 
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وهـي  : العنكبوتيـة األم . وهي رقيقة ومتصلة بالسطح الخارجي للمخ واملخـيخ : األم الحنون : الخارج
والحيـز  . وهي سميكة ومتينة سطحية تبطن عظام الجمجمة مبـارشة : واألم الجافية . تبطن األم الجافية

  وويرتكب املـخ مـن جـزءين هـام القرشـة . ميلؤه السائل املخي الشويك م الحنون واألم العنكبوتيةبني األ 
 واللب , وهي الجزء األسايس يف املخ, خاليا عصبية وتشمل, وتسمى املادة الرمادية وعمقها بضع طبقات

مسـتقبلة ومرسـلة  وتشـمل أليافـاً ومحـاور عصـبية . ويسمى املادة البيضاء يف الجزء الداخيل مـن املـخ 
املخ وتنقسـم حسـب  وأعصاب, من القنطرة والنخاع املستطيل واملخيخ ويتكون املخ املؤخري . ومشرتكة

ـي , الشمي  . الخاصة ثالثة للحساسية : وظيفتها إىل العصـب  . للعـني وثالثـة محركـة والسـمعي, والبرص
, البلعـومي واللسـاين, التوأمي ؛ حركية ةوثالثة حسي,  العصب املبعد, االستعطايف  العصب, املحرك للعني 

والعصـب , املسـاعد واإلضايف أو, العصب الوجهي . وثالثة للتعبري .  واملتجول أو الحائر أو الرئوي املعدي
  .تحت اللسان 

  :  الحبل الشويك او النخاع الشويك

وميتد من قاعـدة  . سم للراشد 1,5سم وقطره  45 يوجد الحبل الشويك داخل العمود الفقري وطوله   
أنـه مركـز  : ووظيفـة الحبـل الشـويك.  ويحيط بـه األغشـية الثالثـة السـحايا . الجمجمة إىل أسفل الظهر

وتتفرع األعصاب الشـوكية  . كام أنه مركز االنعكاسات العصبية . وإليه توصيل التيارات العصبية من املخ
وعـددها  رج من الثقوب التي بني الفقراتوهي تخ. وتتوزع عىل جميع أجزاء الجسم  من الحبل الشويك

وميكن فحص األعصاب الشوكية عن طريق ,  عصعيص 1عجزية  5قطنية  5صدرية  12عنقية  8زوجاً  31
  . التي تتصل بها يف جسم اإلنسان جس املناطق

ولكنـه يتصـل بالجهـاز العصـبي , ال شـعورياً  هو جهاز مستقل يعمـل ذاتيـاً أو : الجهاز العصبي الذايت
ووظيفتـه القيـام عـىل أمـن  ,وأعصاب موصـلة بالحبـل الشـويك املركزي عن طريق العصب املخي العارش

  : وينقسم إىل جهازين فرعيني . الجسم تلقائياً 

عىل كل ناحية من العمود الفقري  وهو عىل شكل حبل مسبحي  سلسلة :  الجهاز التعاطفي السمبتي
بأعضاء الجسم يف الرأس والعنق وتجويف الصـدر  عصبية تتصلباإلضافة إىل عدد من العقد والضفائر ال. 

  . أنه ينشط أو ينبه عمل أجهزة الجسم التي يسيطر عليها وعمل هذا الجهاز, وتجويف البطن والحوض
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علويـة يف املـخ املتوسـط والنخـاع  ينشأ من منطقتـني إحـداهام :  السمبتي الجهاز نظري التعاطفي غري
يثبط أو يكف وينظم عمل أجهزة الجسم التي يسيطر  وعمله أنه, نطقة العجزية املستطيل واآلخر يف امل

   .فكال الجهازين مكمل لآلخر. عليها 

  والعالج النفيس بني املايض والحارض واملستقبل الصحة النفسية

وتطـور الصـحة , قدميـة قـدم اإلنسـان فهـي, عرف االنسان األمراض النفسية والعقليـة منـذ القـدم    
وجدت مفاهيم عن األمراض  ففي العصور القدمية . عام 5000حوايل  ية مير بتاريخ طويل يصل إىلالنفس

سنة كـان  3000منذ حوايل  والهندية والسومرية النفسية والعقلية يف الحضارة املرصية والبابلية والصينية
 مس الجن وتأثري األرواح األمراض النفسية والعقلية ترجع إىل قوى خارجية وأن سببها االعتقاد السائد أن

طبيـب يف  أول " أمنحتـب "و . واآلخـرين كان املريض النفيس يعزل حتى ال يـؤذي نفسـه حيث الرشيرة
ويف مرص أول مـن  . حياتهم وكان هدفه أن يعود السالم إىل. مرص عالج املجانني عىل أنهم مرىض عقليني 

ظهـرت  ومـع تقـدم الحضـارة . سـنة 1500بـل وكتبوه عىل أوراق الـربدي ق ميزوا املرض النفيس ووصفوه
 قال أبـو قـراط أن املـخ هـو عضـو . العقلية يف زمن الحضارة اليونانية الرومانية جزيرة العقل والفلسفة

الخـالط األربعـة   وقدم نظرية. وان املرض العقيل ينتج عن مرض املخ . العقل ويرتكز فيه النشاط العقيل 
ونـاقش  . مامثلـة عـن أخـالط ثالثـة نظريـة" شـاركا " ويف الهند قدم  .  الدم والصفراء والبلغم والسوداء

, ولعل كتاب أفالطون الجمهورية أول مرجع يف معاملـة املـريض العقـيل .البرشي أفالطون العقل والكائن
حـدثت  ويف العصـور الوسـطى .بعـد املـيالد 490لألمراض العقلية يف سنة  وبعد ذلك نشأ أول مستشفى

مسـمى  قـام رجـال الـدين مبعالجـات تحـت .والخزعبالت وانترشت الشـعوذة كر الخرايفنكسة وعاد الف
ويف  . ورضبـه وتجويعـه إلعـادة الـذاكرة لـه ومل يخل الحال من ربط املريض . العالج الديني أو األخالقي

 ةبـدأ االهـتامم بـالنظر  . 1789قامت الثورة الفرنسية سنة  العرص الحديث عرص النهضة العلمية منذ أن
املنطـل  :مـن العـالج مثـل وزاد التقدم وظهرت أشكال جديـدة . اإلنسانية للمرىض وأقيمت املستشفيات

فيليـب " الحـديث  وكان من بني قـادة االتجـاه .وما زالت تستعمل حتى اآلن, البارد والحاممات الساخنة
لعـالج  روش بالدراسة العلميـةاهتم   .يف أمريكا" روش " يف انجلرتا و " ويليام تيوك " يف فرنسا و " بينيل 

  وظهرت أول مجلة , املرض العقيل
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, وبدأ تدريس األمراض النفسـية يف شـكل محـارضات. 1805األمراض النفسية سنة  علمية تخصصت يف
وصف املرض العقيل وحدد أسبابه وأدخـل علـم , الطب النفيس الحديث  يعتربه البعض أبو" كرابيلني  "و

وازدهـر علـم , وصف الذهان والهوس واالكتئـاب. ورة مرض معني فحسب وأكد رض  النفس الفسيولوجي
وتطـورت وتوالـت البحـوث  ,وتطورت أساليب العـالج النفيسـ ,وزاد االهتامم بالصحة النفسية .األعصاب

  .الطبية والنفسية يف الصحة النفسية والدراسات
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   الفصل الثاين
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   الفصل الثاين

  النفسية أسباب األمراض

ال  وال يشء يـأيت مـن, حبث انه لكـل يشء سـبب, تعدد وتفاعل األسباب املسببة لالمراض النفسية      

اب إىل الحـد وتتعـدد األسـب, األسباب النفسية مبدأ تفاعل ومن املبادئ الرئيسية يف أسباب األمراض, يشء

 وتتلخص أسباب األمراض النفسية نتيجة . الفصل بينها أو تحديد مدى أثر كل منها الذي قد يصعب فيه

البيئـة ماديـة  وخارجيـة يف, )جسمية ونفسـية ( داخلية يف اإلنسان, تفاعل قوى كثرية ومتعددة ومعقدة

  : وتنقسم أسباب األمراض النفسية إىل  .واجتامعية

وهـي التـي ترشـح  . تهدد حـدوث املـرض وهي األسباب غري املبارشة التي :ة أو املهيئةاألسباب األصلي

سبب مسـاعد أو مرسـب يعجـل بظهـور املـرض يف  الفرد وتجعله عرضه لظهور املرض النفيس إذا ما طرأ

ر ورمبـا اسـتم واألسـباب األصـلية أو املهيئـة متعـددة ومختلفـة . تربة أعدتها األسباب األصلية أو املهيئـة

والخـربات األليمـة خاصـة يف  مثل العيوب الوراثية واالضطرابات الجسمية تأثريها عىل الفرد عدة سنوات

  . وانهيار الوضع االجتامعي, مرحلة الطفولة

األخـرية السـابقة للمـرض النفيسـ  هـي األسـباب املبـارشة واألحـداثو  :األسباب املساعدة أو املرسبة

أي أن السبب  ,يكون مهيأ للمرض النفيس لزم لها ليك تؤثر يف الفرد أنوي ,مبارشة والتي تعجل من ظهوره

 واألسباب املساعدة أو املرسبة تندلع يف أثرها .القشة التي قصمت ظهر البعري  املساعد يكون دامئاً مبثابة

  . االنفعالية األزمات االقتصادية والصدماتك ,أي أنها تفجر املرض وال تخلقه ,أعراض املرض

 العضوية التي تطرأ يف تاريخ منو الفرد وهي األسباب الجسمية املنشأ أو: اب الحيوية البيولوجيةاألسب

  . وعيوب الوراثة ومنط البنية وعوامل النقص العضوي مثل االضطرابات الفسيولوجية .

خاصـة يف  وتتعلق بـالنمو النفيسـ املضـطرب ,وهي أسباب ذات أصل ومنشأ نفيس  :األسباب النفسية

ومـن أهـم  . الرضورية للفرد واضطراب العالقات الشخصـية واالجتامعيـة الحاجات فولة وعدم إشباعالط

  والخربات السيئة ) غري التوافقية ( والحرمان والعدوان وحيل الدفاع  األسباب النفسية  الرصاع واإلحباط
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  . النفيسالنضج النفيس والعادات غري الصحية واإلصابة السابقة باملرض  والصادمة وعدم

مثـل  . يف البيئـة أو املجـال االجتامعـي وهي األسـباب التـي تحـيط بـالفرد :األسباب البيئية الخارجية

  . واضطراب التنشئة االجتامعية يف األرسة واملدرسة ويف املجتمع اضطراب العوامل الحضارية والثقافية

, رسبة تتضافر يك تظهـر أعـراض املـرضواألسباب املساعدة أو امل أن األسباب األصلية أو املهيئة ويالحظ

 . النفيس تكاد تكون عالقة تفاضل وتكامل وأن العالقة بني أسباب املرض . الرئييس وأهمها يسمى السبب

ويف  ,انهيار شخصية فرد قد تؤدي هي نفسها إىل صقل شخصية فـرد آخـر وأن األسباب التي قد تؤدي إىل

 .  نبالغ يف مجموعة من األسـباب عـىل حسـاب األخـرىالنفيس يجب أال تحديد أسباب وتشخيص املرض

  . إزالتها وتجعل التنبؤ بالعالج محتمالُ جداً  وان معرفة األسباب بدقة تساعد يف

والوراثـة معناهـا االنتقـال الحيـوي البيولـوجي مـن خـالل  :واالضـطرابات الوراثيـة األسـباب الحيويـة

وأهم ما يتأثر بالوراثـة التكوينـات الجسـمية   ,لحظة الحملالجينات من الوالدين إىل األوالد يف  املورثات

النفسية ولكنها ال تعمل وحدها بل  وتقوم الوراثة بدور ظاهر كسبب مهيئ لألمراض, الطول والوزن مثل

تضـاف إليهـا بـل  والوراثة ليست قوة مستقلة عن البيئـة أو قـوة ,تدعم البيئة أثر الوراثة يف إنتاج املرض

البيئـة أو تعوقـه عـن  والعامل الورايث يزود الفرد باستعداد قد تظهـره . ثر فيها وتتأثر بهاتتفاعل معها تؤ 

والعتـه العـائيل , ومـرض خوريـا هنتينجتـون, األلـوان ومن األمراض التي تؤثر الوراثة فيها عمى . الظهور

, واالكتئـاب, والهوس, للوراثة دوراً فيها مثل الفصام وهناك بعض األمراض التي يحتمل أن يكون . الكامن

  . والرصع, والضعف العقيل

  : االضطرابات الفسيولوجية

وبـذلك يسـمى االضـطراب النفيسـ , وتسـود ويكـون تأثريهـا مبـارشاً  قد تغلب األسباب الفسيولوجية

 خلـل أجهـزة الجسـم والتغـري ومن أهم األسباب الفسـيولوجية مـا يـيل . املنشأ الفسيولوجي أو عضوي

 والـزواج والحالـة الزواجيـة و . وأهـم مظـاهره البلـوغ الجنيسـ  مراحل النمو املختلفةالفسيولوجي يف 

  . والشيخوخة وسن التقاعد . الحمل والوالدة

  للفرد) البيولوجي ( هي البناء الحيوي   والبنية: اضطرابات البنية التكوين
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خصـائص الفطريـة للفـرد وتشـمل ال . وهي عبارة عن املعادلـة النفسـية الجسـمية للتنظـيم الفـردي  

 املبكرة قبل الوالدة وأثناءها وبعدها مبارشة وتتأثر البنية أو التكوين بالوراثة وتعدل عن وخرباته البيئية

يشـرتك مـع غـريه  وال ينفرد التكوين يف تسبيب املرض النفيس بـل . طريق املؤثرات البيئية يف مسار النمو

  . من العوامل املسببة املهيئة واملرسبة

  : األسباب التكوينية األساسية 

الـذي يكـون أسـاس الشخصـية يف الصـحة  فالنمط الجسمي يرتبط بـاملزاج : اضطراب النمط الجسمي

يف تشخيص املرض ويف توجيـه املـريض ويف  ويالحظ أن معرفة النمط والتكوين الجسمي يساعد . واملرض

 . واالجتامعي  أنواع كثرية من العالج الطبيعي والريايض

وهـو يشـري إىل  . الشخصية الذي يستمر طول الحيـاة واملزاج هو التكوين املوروث يف : ضطراب املزاجا

الحساسية  وبعض أمناط املزاج تجعل الفرد أكرث ميالً إىل . بها سلوكه خواص الشخص العاطفية التي يتسم

  . النفيس الزائدة مام قد يحد من قدراته عىل تحمل الضغوط ويهيئه ألن يتجه نحو املرض

وللغـدد وإفرازاتهـا  . تنظيم النمو ووظـائف الجسـم وجهاز الغدد له أهمية كبرية يف : اضطراب الغدد

يف إفرازتها يجعـل مـن الفـرد  والغدد بنوعيها القنوية والالقنوية والتوازن . النمو تأثريها الواضح يف عملية

وتـؤدي اضـطرابات  . وعىل سلوكه بصفة عامة العصبي شخصاً سليامً نشطاً ويؤثر تأثرياً حسناً عىل جهازه

ويزيـد اضـطرابات الغـدد يف حـدة السـامت  . الفعـل السـلوكية املرضـية الغدد إىل املرض النفيس وردود

جسـمياً مـام يسـبب  واضـطرابات الغـدد تحـدث اضـطراباً حيويـاً وتشـوهاً  . العاديـة للفـرد النفسـية

  .إلحباطاالضطرابات النفسية مثل شعور الفرد بالنقص وا

  : املسببة لألمراض النفسية أهم العوامل العضوية  العضوية ومن العوامل

, واسـباب حيويـة أخـرى الجسـمية والعاهات والعيوب والتشـوهات . واإلصابات . والتسمم . األمراض

  .وظروف العمل القاسية, الحساسة ومراحل السن الحرجة و

  األسباب النفسية

وينتج عن وجـود  . للدوافع أو الرغبات املتعارضة أو املتبادلة امن أو املتوافقوهو العمل املتز  : الرصاع

  ويؤدي إىل . إشباعهام يف وقت واحد حاجتني ال ميكن
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, الواقـع ويتضح الرصاع يف تجنـب الواقـع ضـد مواجهـة . التوتر االنفعايل والقلق واضطراب الشخصية 

  : ومن أنواع الرصاع , والخوف ضد الشجاعة, واالعتامد عىل الغري ضد االعتامد عىل النفس 

وجود موقفني جذابني واإلقـدام عـىل أحـدهام  وينشأ عن, وهو رصاع الرغبة أو االقرتاب : رصاع اإلقدام

  .مثل فتاة تختار بني الزواج أو العمل يتضمن اإلحجام عن اآلخر

 منفـرين واإلحجـام عـن وجـود مـوقفني وينشـأ عـن, وهو رصاع الرهبة أو االجتنـاب  : رصاع اإلحجام

  . موظف بني ناري اإلفالس أو االختالس: مثل   أحدهام يتضمن اإلقدام عىل اآلخر

وينشأ عن وجود موقف لـه , واالجتناب وهو رصاع الرغبة والرهبة أو االقرتاب : رصاع اإلقدام واإلحجام

  .سيئةمثل رجل يريد الزواج من حسناء سمعتها  جانبان أحدهام جذاب واآلخر منفر

  . الرصاع بني الضوابط والدوافع, واألنا األعىل وبني األنا, الرصاع بني األنا والهو : رصاعات أخرى

يحول دون إشباع حاجاتـه أو تحقيـق  هو العملية التي تتضمن إدراك الفرد لعائق اإلحباطو : اإلحباط

الحـوافز أو  ا الرغبات األساسـية أوواإلحباط حالة تعاق فيه . أهدافه أو توقع وجود هذا العائق مستقبالً

 . والحـوافز أو املصـالح صـار مسـتحيالً أو اعتقاد الفرد أن تحقيق هذه الرغبـات املصالح الخاصة بالفرد

وينبع من  اإلحباط الداخيل الشخيص وأقسام اإلحباط هي؛ . وتختلف االستجابة لإلحباط من شخص آلخر

 واإلحباط الخـارجي البيئـي . أو ضعف الثقة يف الذات, توجود أمراض عاها صفات الفرد الداخلية مثل

وينتج عن وجود عائق منيع يحول   واإلحباط التام . بالفرد مثل الفقر وينبع من البيئة الخارجية املحيطة

وينتج عـن وجـود  الجزيئ واإلحباط . وعدم إشباع الدافع وحدوث التوتر النفيس دون الوصول إىل الهدف

  . شباع الكامل للدوافع ويؤدي فقط إىل إشباع جزيئ وتخفيف جزيئ للتوتراإل  عائق يحول دون

ومن أمثلته  . الدافع أو إشباع الحاجة أو انتفاؤها بعد وجودها هو انعدام الفرصة لتحقيقو : الحرمان

 .الحرمان النفيس املبكر, الحرمان الحيوي البيولوجي

تجنيـب الفـرد حالـة التـوتر    شعورية وهـدفهاوهي وسائل وأساليب ال : إخفاق حيل الدفاع النفسية

  ويف حالة  . عن اإلحباطات والرصاعات والحرمان والقلق الناتجة
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 العنيفة كالنكوص والعدوان واإلسقاط فإن سلوك الفرد يظهر مرضياً  اللجوء إىل حيل الدفاع غري السوية

.  

ويستفز مـا لـدى الفـرد مـن عقـد  هي موقف يحرك العوامل الساكنةو : الخربات السيئة أو الصادمة

مأساة كتبت فكرتها يف الطفولة بيد الوالـدين  ويقال أن كل مرض نفيس هو . وانفعاالت ودوافع مكبوتة

 والخـربات الصـادمة األليمـة يف الطفولـة تـؤدي إىل . الكـرب ثم يقوم الفـرد الضـحية بتمثيلهـا يف عهـد, 

ومـن أمثلـة الخـربات  . ب الفرد لها استجابات شاذةالحساسية النفسية ملواقف اإلحباط والنقد فيستجي

وعـىل سـبيل املثـال تبـدو أعـراض املـرض  . أو انفصال مفاجئ عن الوالـدين الصادمة  موت والد أو أخ

النفيس الناجم عن صدمات الحـروب يف ظهـور األفعـال والحركـات الالإراديـة التـي تصـدر عـن أعضـاء 

كتفني أو العينني أو الفم واألسنان واألصابع، والنهـوض مفزوًعـا وحركات اليدين أو الرجلني أو ال, الجسم

من النوم، وقلة الشهية للطعام، وتفضيله االبتعاد عن الناس واللجوء للصمت والرغبة يف البكاء، والكثـري 

من هؤالء األطفال تكون عواطفه جامدة وعالقتـه بإخوتـه غـري قويـة، ومييـل للمشـاحنات مـع زمالئـه، 

كـام يتعـرض الطـالب املصـدومني . نًفا أثناء اللعب، ولديه رغبة يف تدمري األشياء وتخريبهـاويكون أكرث ع

لتأخر درايس وظهور مشـكالت دراسـية مثـل الـتامرض عنـد الـذهاب للمدرسـة، والصـعوبة يف الرتكيـز، 

صعوبة بعض املـواد، عـدم االسـتجابة بطريقـة مناسـبة للمـديح والثنـاء، تشـتت األفكـار أثنـاء الـدرس، 

وانخفاض مستوى التحصيل عن ذي قبل، ويف جميع هذه الحاالت تجب متابعة هـؤالء األطفـال ووضـع 

عـىل األطفـال املعرضـني بشـكل  وال تقترص اإلصابات. برنامج عالجي لهم مع اختصاصيني يف هذا املجال

تؤثر تأثرياً كبرياً   الضغوط االقتصادية واالجتامعية والنفسية التي يعانيها الوالدين إذ أن  ,مبارش للصدمة

كحرمان األطفال من جميـع وسـائل , عىل األطفال الذين يعيشون الضغوط التي يقع اآلباء تحت وطأتها

فالحياة متـر   ,الرتفيه والتسلية واللعب التي تساهم مساهمة أساسية يف تكوين شخصية مستقرة مبدعة

املالهـي أو حتـى إمكانيـة اللعـب داخـل  ميكن ارتيـاد الحـدائق واملالعـب أو  بوترية محددة قاسية فال

   . املنازل

بعد الصدمة يأخذ بعض الوقت يك تظهـر أعراضـه حيـث يتفـاوت بـني  ومن املعروف أن ضغط ما        

األعراض ولكنها تبلغ ذروتهـا  ظهوركام تتفاوت شدة   Kaplan & Sadock 1994) أسبوع إىل ثالثني سنة

   .يف أثناء الخربة الضاغطة



 70

الستقصـاء األعـراَض املعرفيـَة )  ,Ohtani,& Toshiyuk 2004(اوهتـني وتوشـياك  مـن دراسة كـل ويف   

َسَنواِت من الهجوِم بغاز السارين الذين تعرضوا له يف نفـق طوكيـو عـام  5، بعد 34والجسديَة للضحايا الـ

صدمة بدرجة عالية عند تبني استمرار ظهور األعراَض املتعلقة بالجانب املعرَيف الضطراب ما بعد ال. 1995

وقـد تبـني مـن  . منهم  مستويات عاليـة مـن القلـِق وضـعِف الـذاكرِة الصـورية 11الضحايا؛ حيث اظهر 

مـن الحـاالت يـتم % 30الصـدمة بـان  عـدالدراسات التي أجريت عىل الحاالت النمطية من ضـغط مـا ب

يعـانوا مـن أعـراض متوسـطة % 20تستمر معاناتهم من بعض األعراض البسيطة، و% 40شفاؤها متاما و 

ولقد وجد بان ظهور األعـراض بعـد وقـت قصـري . كام هم أو تتدهور حالتهم% 10الشدة، يف حني يبقى 

، وكفاءة أداء الشخصية قبل املرض، ووجود دعم اجتامعـي جيـد، )أقل من ستة شهور(من وقوع الحدث 

ات للحصول عـىل نتـائج جيـدة يف وأخريا عدم وجود اضطرابات نفسية أخرى مصاحبة للحالة تعترب مؤرش 

برينـت، ورنفلـدت، وكـالهون،  كام وجـد ايضـا  كـل مـن  .(Kaplan and Sadock 1994) حالة املعالجة 

يف دراستهم عىل عينـة غـري إكلينيكيـة مـن    (Bernat, Ronfeldt, Calhoun, & Arias, 1998 )وارايس

كـام تبـني . مروا عىل األقل بحدث واحـد صـادم من الطلبة% 67أظهرت النتائج بان ) . 937(الطلبة تبلغ 

كـام الحـظ  .بان األحداث الصادمة السابقة وخصائص الشخصـية لهـا ارتبـاط بـاألعراض التاليـة للصـدمة

، ان العديد من األفراد الذين تعرضوا لضغوط شـديدة  يسـتخدمون اإلنكـار، )Horowitz )1986هورواتز

. رة أو اسرتاتيجيات انفصالية أخرى مثل تجنـب تـذكر املعلومـاتوالالمباالة وتخدر األعضاء وفقدان الذاك

بينام يعترب استخدام مثل هذه االستجابات املعرفية والوجدانية التجنبية نوعا من استجابات التكيف مـن 

اجل البقاء يف وقت الحدث الصادم، فإن استمرار استخدامها بعد الصدمة يعتـرب إسـرتاتيجية تجنبيـه غـري 

  . او تؤخر املعالجة االنفعالية الناجحــــة تكيفيه تعيق

بانـه  PTSD(Post-traumatic Stress Disorder(هذا ويعـرف اضـطراب ضـغط مـا بعـد الصـدمة     

مصطلح معقد وقد أثار الكثري مـن املناقشـات، حيـث عرفـت الصـدمة يف الـدليل التشخييصـ  للجمعيـة 

عـن املـألوف او الطبيعـة والـذي مـن شـانه ان  بأنه حدث خـارج DSM-111)(األمريكية النسخة الثالثة

، ) (American Psychiatric Association, 1987) يسبب درجة عالية من الضغط النفيسـ عـىل الفـرد

  )DSM-IV(اال ان الدليل التشخييص النسخة الرابعة 
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هدوا او أشار اىل تفصيل أكرث وضوحا فيام يتعلق بتعريف االضطراب، حيـث حـدد ان األفـراد الـذين شـ  

عايشوا او واجهوا حدثا او أحداثا تشمل عىل موت او جـرح خطـري حقيقـي، او مهـددا للسـالمة البدنيـة 

وتظهـر بعـض هـذه األعـراض يف الجوانـب . للفرد او ألشخاص آخرين تظهر لديهم أعراض تالية للصـدمة

شـأنه ان يثـري أي  التالية؛ اضطرابات يف النوم والرتكيز، ومحاوالت التجنـب بشـكل ملحـوظ لكـل مـا مـن

ذكريات لهـا عالقـة بالصـدمة كاألمـاكن واألنشـطة واألشـخاص، باإلضـافة اىل اإلحسـاس بإعـادة معايشـة 

 American Psychiatric) الصدمة من خالل صور ذهنية متكررة او أفكار او أحالم او نوبات ارتجاعيـة

Association, 1994) .(    
  

, عـدم تحمـل املسـئولية , كام يف امليش والكـالم  غري الصحية العادات الجسمية : الصحية العادات غري

  . ضعف سلطان اإلرادة

للنكسة أو اإلصـابة مـرة أخـرى إال إذا  ترتك املريض بعد شفائه عرضة  :النفيس اإلصابة السابقة باملرض

  . عولج عالجاً طويالً هادفاً وقائياً 

  . النفيس والشعور بالذنب التحرر, هيةالحب والكرا الوجداين كالتناقض : أخرى أسباب نفسية

  . الرتبية والتعليم ومطالب الزواج بسبب املنافسة ومطالب : النفسية الضغوط

  .  الشيخوخة جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتامعياً  للمراهقة أو الرشد أو : الكايف اإلعداد غري

  . لخرافيةواألفكار ا بخصوص الحقيقة والقيم : الخاطئ اإلطار املرجعي

  .والتوتر واالنسحاب وصعوبة إقامة الصداقات يؤدي إىل القلق والعصاب : السالب مفهوم الذات

وضغوط البيئة , وهناك اسباب اخرى لالمراض النفسية كاألسباب البيئية وعوامل البيئة االجتامعية 

وهي متثل , ضارية والثقافيةوالعوامل الح ورسعة التغري االجتامعي االجتامعي االجتامعية وجموح التغري

يولد  تسود فيها عوامل الهدم مام حيث املريضة وكذلك الثقافة, هامة يف إنتاج املرض النفيس عوامل

 كام ان التطور الحرضي عدم مجاراة الفرد للمستوى الثقايف السائد واالتجاهات الجديدة , اإلحباط

والخوف من الوقوع تحت طائلة املسئوليات , عىل التوافق معه وعدم توافر القدرة النفسية  الرسيع

الثقافات الرشقية والغربية وبني  حيث يشاهد بعض التناقض بني  الثقافات والتصادم بني االجتامعية

  ثقافات الدول
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وهي عملية تعلم  الثقافة الواحدة وعملية التنشئة االجتامعية املتقدمة والدول النامية والجديد يف 

االجتامعي وإدخال ثقافة املجتمع يف بناء شخصيته وتحوله من  إىل تشكيل السلوك وتعليم وتربية تؤدي

والتنشئة االجتامعية غري السوية تخلق  إىل كائن اجتامعي وتكسبه صفة اإلنسانية كائن حيوي بيولوجي

, لالطف, بني الوالدين  األرسة االضطرابات يف وتوترات لدى الفرد ومن أمثلة تلك اإلحباطات إحباطات

 وسوء التوافق يف والعدوان, واألعامل املنزلية الشاقة, الطفل واألرسة, الطفل واإلخوة, والطفل الوالدان

 وعدم األمن, كالرصاعات املجتمع وسوء التوافق يف, الرتبوي ونقص اإلرشاد  وبني األرسة واملدرسة املدرسة

 لتوافق املهني وسوء األحوالوسوء ا, ومشكالت األقليات, والصحبة السيئة, ومشكالت الجامعة

بني جيل جديد  وتصارع القيم, وتدهور نظام القيم  وتصارع القيم بني الثقافات املختلفة, االقتصادية

والضالل والبعد عن , والحروب, االجتامعية والكوارث, والفروق بني القيم املثالية والواقع, وجيل قديم

  .الدين

 :طراب النفيس األرسياسباب نفسية ناتجة عن التفكك واالض

تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل يف حياة الفرد فاالهتامم مبستقبل الطفل هو يف الواقع ضـامن    

وان املشاكل التي رمبا يتعـرض لهـا الطفـل يف ارستـه . ملستقبلهم ، فالطفل هو الرثوة الحقيقية وأمل الغد

عىل إن أسباب االضطرابات النفسية لدى األطفـال،  من نبذ وقهر واضطهاد حيث يؤكد علامء النفس دامئا

هو خلل يف املعاملة مع الطفل وأن األطفال الذين تساء معاملتهم، هم دامئا ضـحايا لالضـطراب النفيسـ 

أن األرسة تعترب مبثابة النواة األوىل والقالب االجتامعـي األول التـي تنمـي شخصـية الطفـل  و. واالنحراف

وان لـألرسة دوراً هامـاً وفعـاالً يف بنـاء . عده عىل تشكيل شخصـيته بصـفة عامـةالراشد يف املجتمع وتسا

شخصية الطفل، فإذا ما اضـطربت وتفككـت األرسة كـان لهـذا االضـطراب والتفكـك األثـر السـلبي عـىل 

  .شخصية الطفل

  :األرسة والصحة النفسية للطفل 

قي حيـاة اإلنسـان وقـد وجـد أنـه إذا مـا لقد ثبت لدى الباحثني تأثري السنوات األوىل من العمر يف با 

لبيت حاجات ورغبات الطفل يف األشهر األوىل إىل الطعام والراحة واملحبة وغـري ذلـك أن يكـون حظـه يف 

ـي يف مقتبـل . حياة مستقبلية سعيدة  وإن األمناط السلوكية األرسية تحدد ما سوف يفعلـه الوليـد البرش

  عىل اإلشباع والرضا عىل ذلك يف األرسة التيحياته أو ما يستطيع أن يفعله ليك يحصل 
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ومن القواعد املتفق عليها اآلن أن أول أساس لصحة الـنفس إمنـا يسـتمد مـن . تكّون وتنمي شخصيته 

العالقة الحارة الوثيقة الدامئة التي تربط الطفل بأمه أو من يقوم مقامها بصفة دامئة وان أي حالة تحـرم 

ره يف تعطيل النمـو الجسـمي والـذهني، واالجتامعـي ويف اضـطراب النمـو الطفل من حنان األم تظهر أثا

فالحب الذي مينحُه األبوين لطفلهام يعترب يف حياة الطفل غـذاًء رضوريـاً يف منـوه النفيسـ، هـذا . النفيس

ويؤكد التحليل النفيس التأثري املبارش للعوامـل البيئيـة وخاصـة . الغذاء ال يقل أهمية عن غذائه الجسدي

أن األعراض املرضـية يف األطفـال لـه رد . ثري اآلباء يف التعايش هذا ميكن أن نسميه الوراثة السيكولوجيةتأ 

فعل طبيعي لسـلوك اآلبـاء واملـربني، انـه ال يوجـد يف حقيقـة األمـر أطفـال مشـكلون وأمنـا يوجـد آبـاء 

أثرهـا عـىل التكـوين النفيسـ وأن الجو األرسى واالتجاهات الوالديه، والعالقات بني األخوة لهـا . مشكلون

  .للطفل

وعندما تفشل األرسة يف توفري املناخ الذي يساعد عىل تعلـيم أفرادهـا كيـف يحققـون التـوازن بـني     

الحاجات اإلتصالية باآلخرين والحاجات االستقاللية عنهم فإن الباب يكون مفتوحاً ملختلف صور االتصال 

مولّدة لالضطراب، بل وإصابة بعض أفرادهـا   وتحويلها لبؤرةالخاطئ، والذي ينتهي باضطراب جو األرسة 

ومام تقدم نالحظ األهمية البالغة لألرسة وتأثريهـا عـىل نشـأة الطفـل، ومـا . باالضطراب الواضح الرصيح

     .يرتتب عليه من اضطرابات نفسية

  :االضطرابات النفسية الناجمة عن التفكك واالضطراب األرسي

  :رسي هناك عوامل كثرية منهاومن أسباب التفكك األ 

 رصاع األدوار بني الزوجني وعدم التوفيق فيام بينهام .  

  االضطرابات الشخصية التي يعاين منها أحد الزوجني أو كالهام .  

 الخالفات واملشاحنات وسوء التوافق الزوجي.  

 ا املشكالت االقتصادية التي تنشأ نتيجة عدم كفاية موارد األرسة للوفاء بالتزاماته.  

  وفاة أحد الوالدين أو غيابه املتصل أو املوقت .  

ويؤدي االضطراب والتفكك األرسي إىل عواقـب وخيمـة عـىل منـو الطفـل وصـحته النفسـية؛ فالتفكـك 

األرسي وتصدع العالقات بني الوالدين ومشكالتهم النفسية وما يصاحب ذلك كله من عدم احرتام وتحقري 

  ة والعداوة وما يرتتب عليهام من مشاعر تعاسة وأمل وقلق يعوق النموكل طرف منهام لآلخر، والالمباال 
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االنفعايل واالجتامعي لدى الطفل، ويضعف من ثقته بأرسته ووالديـه ، كـام يجعلـه أنانيـاً عـاجزاً عـن  

تبادل مشاعر الحب مع اآلخرين ويفقده االنتامء ، ورمبا دفعه إىل أشكال مختلفة من االنحراف والسلوك 

وقد كشـفت الدراسـات العربيـة واألجنبيـة اآلثـار السـلبية الضـطراب البيئـات . اين واملرض النفيسالعدو 

داخل الجـو األرسي غـري   األرسية والتصدع األرسي عىل سلوك األطفال، إذ تبني أن األطفال الذين ينشؤون

راً جوهرياً وحاسامً فالتفكك األرسي يلعب دو . املستقر يعانون من مشكالت انفعالية وسلوكية واجتامعية

يف ظهور االضطرابات النفسية لدى األطفال فالشد والتوتر وضغوط الحياة اليومية التي يعاين منهـا اآلبـاء 

واألمهات تنعكس عىل األطفال ، وقد تبني إن األطفال الذين يعانون من ارتفاع االكتئاب غالباً ما يعلنـون 

رسية تبني أن هذه األرس تعاين من االضطرابات األرسيـة مثـل عن رغبتهم يف االنتحار وبدراسة األوضاع األ 

    .االنفصال األرسي والعدوان سواًء اللفظي أو الجسدي

يف العالقات الوالدية وكالً من القلـق،   كام كشفت بعض الدراسات عن وجود عالقة موجبة بني التوتر  

مـن املشـكالت السـلوكية لـدى األطفـال  واإلكتتاب، ومشكالت األطفال، وبني نقصان الرتابط األرسي وكل

وان أهـم اآلثـار السـلبية للطـالق عـىل . كالعدوان ، واضطرابات الكالم، والخجل والقلق والتأخر يف النمو

النمو النفيس للطفل تكوين مفهوم الذات السلبي، ومفهوم الوالدين السيئ ، مام يؤدي إىل اخـتالف منـو 

الناس ، وإىل سيطرة مشـاعر القلـق والتـوجس وعـدم الكفـاءة ، الشخصية ، وضعف الثقة يف النفس ويف 

وجـد   وقـد. وانخفاض مستوى الطموح، وقلـة الرغبـة يف العمـل واإلنجـاز ، وضـعف التحصـيل الـدرايس

الباحثون يف االنحرافـات واألمـراض النفسـية أن نقـص العالقـات األوليـة املبكـرة مسـؤول عـن كثـري مـن 

اإلنفصاالت الرديكالية تفـرض الحـزن واالكتئـاب عنـدما يكـون الطفـل  وإن كل. الشخصيات السكوباتية 

حية اآلباء الذين تساُء معـاملتهم، الطفـل ينىسـ االنفصـال وينغلـق عـىل نفسـه يف االكتئـاب، ويصـبح ض

وال . منحرف وعدواين، وإن األطفاَل الذين تساء معاملتهم يصبحون يف مستقبل حياتهم آباًء ّيسء املعاملة

ب عليهـا مـن خـوف، وقلـق ننىس أيضا املعاناة واآلالم النفسية التـي يعانيهـا أطفـال املـدمنني ومـا يرتتـ

واكتئاب، وتأخر درايس وهروب من املدرسة، والتبول الالإرادي، وتدل الدراسات أن نسبة التصـدع يف أرس 

  وهذه . املدمنني يزيد سبعة أضعاف يف األرس األخرى
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رى االضطرابات تتمثل يف السلوك العدواين والنشاط الزائد والقلق واالكتئاب واالنحراف واإلدمان كام نـ

أن التفكك واالضطراب األرسي له دور كبري يف أحداث بعض الظـواهر السـلبية يف املجتمـع مثـل اإلدمـان 

  . والجرمية واالنحراف وما ينتج عنها من أمراض وبائية أخرى مثل مرض اإليدز 

مـا ومام تقدم أن التفكك واالضطراب األرسي، له األثر الكبري يف االضطرابات النفسـية، لـدى الطفـل و   

يحدث له من اضطراب يف السلوك العام يف مرحلـة الطفولـة ومـا بعـدها، سـواء عـىل شـكل اضـطرابات 

نفسية، تتمثل يف القلق، واالكتئاب، والخوف، أو عىل شكل اضـطرابات سـلوكية تتمثـل يف مـص اإلصـبع ، 

ن تـأخر درايس، والتبول الالإرادي والنشاط الزائد والسلوك العدواين، أو عىل شكل اضـطرابات معرفيـة مـ

    .والهروب من املدرسة أو عىل شكل انحرافات سلوكية

  :الوقاية وعالج االضطرابات النفسية الناتجة عن هذا التفكك

ان األرسة تلعب دوراً فعاالً يف النمو السوي لشخصية الطفل، وأن النمو النفيس ألي شـخص ينـتج عـن 

ليس هناك خالف عـىل "و. صدر األسايس للصحة واملرضمنظومة األرسة التي ينتمي إليها ، فاألرسة هي امل

ذلـك أن تكويننـا الـورايث، ومظهرنـا، وأفكارنـا، . أن األرسة هي أكرث العوامل أهميته يف تحديـد الشخصـية

واألرسة هي املنبع األسـايس األول الـذي يرتشـف ". ومشاعرنا، وترصفاتنا كلها تتأثر باألرسة التي ولدنا فيها

االستقامة أو االعوجاج، فمن هذا املنطلق نؤكد عىل االهتامم بالصحة النفسية لـألرسة منها الطفل رحيق 

لخـص بـرامج الوقايـة وعـالج ت وميكـن, ،ليك نستطيع أن نبني جيالً معافاًً◌ من أجل أرسة متوافقة نفسياً 

  :التفكك واالضطراب األرسي يف النقاط التالية

عىل إقامة الربامج التثقيفية وخاصـة اإلرشـاد الزواجـي،  ديتم التأكيللوقاية من التفكك واالضطراب . 1

حيث يكون الشاب والفتاة عىل دراية ونضج انفعايل يتناسب مع تحمـل  ,بداية االختيارعند قبل الزواج و 

والعمل عىل تثقيف وتوجيه وإرشاد الشباب وتغيري املفـاهيم الخاطئـة . املسئولية يف تكوين أرسة سعيدة

  . زواج غري الناضج، والعالقات العاطفية، وكذلك عالج االضطرابات األرسيةبخصوص الزواج، كال

  . احرتام الوالدين وحبهم لطفلهم يساعده عىل أن يكون أمناً وبعيداً عن التهديد والوعيد    .2
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تقديم الدفء والتقبل للطفل، فإذا تقبل الوالدان األطفال، فعندها سوف يشعر األطفـال السـعادة، . 3

إذ أن ذلك التقبل سوف يجعلهـم يشـعرون بـأن لهـم قيمـة ، وعـىل األبـاَء دعـم . اح، وعدم الفشلوالنج

  . الطفل عاطفياً بدالً من أن يرفضوه

الرتبية األرسية حيث يجب العمل من خالل برامج الرتبية األرسية وغريهـا مـن املؤسسـات الرتبويـة . 4

والقيـام بالواجـب . ة األرسيـة والرتغيـب يف أقامتهـادور املساجد، ووسائل األعالم، عـىل فهـم الحيـا: مثل

  . نحوها 

العمل عىل تحقيق التفاهم األفضل بني كل أعضاء األرسة، والتخلص من التوتر اإلنفعايل الذي يسـود . 5

  . األرسة، وحل الرصاعات داخلها 

ب العمل عىل توجيه الخدمات النفسية نحو حل املشكالت، وخاصة مشكالت بني أفراد األرسة، ويج. 6

  . تحسني املناخ األرسي وتدعيم العالقات األرسية

  

  

  :العالج النفيس

ان الدراسات والبحوث النفسية ساهمت يف تشخيص املشكالت النفسية العصابية وعالجها،واملشـكالت    

ومييـل . وغريهـا) جسـدية -أي االضـطرابات الـنفس (العقلية والسـلوكية، واالضـطرابات السيكوسـوماتيه 

طب النفيس اىل الخروج عن النمط الذي ارساه سيجموند فرويد، يف مطلع القرن املايض، والـذي يُعـرف ال

من أبرز املناهج التي خالفـت » العالج النفســي السلويك«وتُعترب مدرسة . مدرسة التحليل النفيس«باسم 

  .منهج فرويد من جهة، واستطاعت ان تُثبت نجاعتها من الجهة اآلخرى

العالج «الج السلويك اىل ما قبل نحو خمسني عاماً، حني نرش الدكتور جوزف ولبي كتابه الشهري ويرجع الع

، ورشح فيه اهم طرق العالج السلوكية، التي تساعد عىل فهم 1958عام » النفيس بواسطة الكف بالنقيض

ة والغرية املرضية آليات بعض االضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر النفيس والوسواس واملخاوف املرضي

واالكتئاب ومحاوالت االنتحار واإلدمان عىل التدخني والكحول واملخدرات واالنحرافات الجنسية 

ويُبنّي ان الفكرة . واالضطرابات السلوكية والتبول الالرادي والعادات السيئة لدى الصغار والكبار وغريها

وقد جاءت تلك . Conditioned Response »االستجابة الرشطية«االساسية عند ولبي تتمثل يف مفهوم 

الفكرة من روافد عّدة، أهمها ابحاث عامل النفس االمرييك جون واطسون عن املوضوع عينه، والذي تأثر 

  الرشطي ودوره يف) االنعكاس(بدوره باالبحاث الشهرية للعامل الرويس ايفان بافلوف عن رد الفعل 
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وبطبيعة الحال ان ابحاث بافلوف تلك ذائعة الصيت، والتي  .تركيب الجهاز العصبي والنفيس لالنسان 

يف مطلع القرن العرشين ) فيزيولوجيا(عىل اثرها حاز صاحبها جائزة نوبل لعلم وظائف أعضاء االنسان 

  .أيضاً 

ان اصحاب املنهج السلويك قدموا تفسرياُ بديالً من التحليل النفيس الفرويدي، خصوصاً يف ما يتصل      

ألمراض العصابية واالنحرافات السلوكية، وقد رأوا فيها مجموعة من العادات يتعلمها اإلنسان من بنشأة ا

  . اجل خفض درجة قلقه وتوتراته او مخاوفه وسواها

  العالج املعريف السلويك

 ,ان املدرسة السلوكية ال متثّل اتجاهاً واحداً، بل تضم مناهج عدة تجتهد يف االتجاه نفسه تقريباً       

فمن املعروف ان ولبي ميثل االتجاه التقليدي يف العالج السلويك، الذي يلتزم مفهوم االشرتاط وتشتق منه 

وانتقد كثري من علامء النفس . وغريهام) أي زوال االستجابة(أفكار أساسية مثل االستجابة والتثبيط 

يف اعتامدها مبدأ الثواب واملكافأة  وأطباؤه أساليب ولبي السلوكية، اذ رأوا فيها طرقاً شبه آلية، وخصوصاً 

وكذلك الحظوا عوزها اىل التعّمق الالزم يف رشح الجوانب النفسية والعقلية واإلنسانية، التي , والتنفري

، »الكف بالنقيض«ويعرتف ولبي نفسه بأن نظرته اىل التنفري، التي تُسمى علمياً . متتاز بطبيعتها املُعّقدة

  .ص والتطويرتحتاج اىل مزيد من التمحي

ورأى الكثري من املعالجني النفسيني ان ولبي مل يقدم نظرية متكاملة عن تطور السلوك العادي      

وكذلك تساءل بعض الباحثني . واملُضطرب، وأن قراراته عن العالج النفيس ناقصة، عىل اقل تقدير

ما يجري داخل االنسان وخارجه، السلوكيني، امثال دافيد بارلو والري مكلسون وغريهام، عن العالقة بني 

كام مل يتمكن غالبية الباحثني من نكران اهمية الدوافع . او بني األعراض الخارجية والعوامل الداخلية

وهذا ما ادى اىل بزوغ توجهات جديدة يف العالج . الداخلية، مثل معتقدات الفرد ومدركاته وخرباته

  . اج الجانب املعريف يف العالج السلويكالنفيس السلويك، وخصوصاً تلك التي تحاول ادم

يضاف اىل ذلك ان بعض الباحثني يف مجال العالج السلويك امثال بندورا، وبيتش ومورو والزاروس و   

وغريهم اعرتضوا عىل صياغات ولبي، واعرتفوا بأنهم يف العالج السلويك يتعاملون مع عمليات نفسية 

وترافق ذلك مع عنارص أُخرى ُمشابهة مثل ظهور . بحتة ومعرفية داخلية، وليس مع عمليات سلوكية

  نظرية العامل 



 78

االمرييك كارل روجرز يف العالج املعتمد عىل املريض، واعامل الفرنيس جان بياجيه يف علم النفس االرتقايئ، 

وبطريقة أو بأخرى، اسهمت تلك االمور يف منو . والكشوف الحديثة يف مجال علم النفس العصبي وغريها

االتجاهات العالجية التي تهتم بالجانب املعريف لدى االنسان، والتي تفرتض أيضاً وجود أثر للمدركات 

  .العقلية وللخربة والسلوك والرتبية والتنشئة والتعليم وأثر الثقافة االجتامعية واملحيط األُرسي وغريها

 ,ن االتجاه التحلييل واملعريف يف العالجوباختصار أّدت تلك التطورات اىل تقارب اتجاه العالج السلويك م    

، بفعل مساهامت اختصاصيني بارزين مثل »العالج املعريف السلويك«وهكذا تبلورت تدريجاً مدرسة 

اذ وجد العلامء ان ال فارق بني االستجابة السلوكية واالستجابة املعرفية وذلك بسبب  .تشارلز روتر

ت والسلوك، واالستجابات املعرفية تتدخل عىل مستوى النشاطات التفاعل بينهام، فالتفكري يولد االنفعاال 

او  »عالج اإلغراق«ثم ظهرت طريقة ستامفل املسامة . االنسانية كلها ويف امناط العالج النفيس كلها

  .والتي تجعل املريض يتعرض ملا يثري مخاوفه )االفاضة(الغمر

لبي، ألنه يعرض املريض ألكرب مقدار ممكن ويقف هذا العالج عىل طرف النقيض من طريقة جوزف و     

  .من الخوف والقلق والتوتر مع التغلب عىل سلوك االمتناع او التجنب

ويف سبعينات القرن العرشين، حاول بعض علامء النفس واالطباء تقديم اشتقاقات جديدة من العالج     

العالج النفيس «او ما يسمى  Bio Feed Back» التغذية الراجعة الحيوية«السلويك باستخدام ما يسمى 

اشار عامل النفس الرسيري ألربت أليس اىل ما سامه العالج النفيس العقالين  1976ففي عام . »الفسيولوجي

وتعتمد الفكرة األساسية لهذا االتجاه يف العالج عىل مبدأ عدم الفصل بني التفكري العقالين . االنفعايل -

  .من جهة، وبني سلوكه من الجهة األخرى والجوانب االنفعالية عند االنسان،

  : األساليب العالجية عند الجشطالت

الـوعي،  مساعدة املسرتشد عـىل اكتسـاب تهدف اىلالجشطالت  إن األساليب التي تستخدمها مدرسة     

مـن اسـتخدام زائـد لهـا يـؤدي إىل  واستخدام األساليب بشكل ماهر ومالئم يجعـل املعالجـة أهـم بكثـري

 : املستعملة هي ئفة متنع النمو وأكرث األساليبمعالجة زا
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املسرتشد عىل أن يعـيش مشـكلته اآلن ، أي خـالل  وهنا يشجع املرشد : Now and How ـ اآلن وكيف١

للمسرتشـد أن يـتكلم عـن  الرضوري أن يحصل املعالج عىل تاريخ مرضه، يك ال يسـمح املقابلة، وليس من

أمـا كيـف،  ٠)اآلن ( عىل التحدث عن مشكالته اآلنية بل يشجعه ٠ات باستخدام األفعال املاضية والذكري

 واملهـم هـو شـكل وطريقـة التعبـري، ولـيس ٠الفرد ملشاعره خالل خـربة معينـة فهي تعني كيفية وصف

وأن  ٠ترجمتهـا أو تفسـريها ودور املعالج هو لفت انتباه املسرتشد إىل سـلوكه وأحاسيسـه دون ٠املحتوى

شفاء املسرتشـد مـن خـالل ) املرشد ( ويحقق املعالج  ٠املنتهية الوعي للمواقف غريينمي لدى املسرتشد 

 ٠واإلدراك الوعي

املعـالج هنـا هـو تشـجيع املسرتشـد عـىل  وهـو هـدف العـالج الجشـطالتي، ودور: ـ تحمل املسـؤولية٢

 دفع املعـالجوبـذلك يـ ٠نفسه املسؤول عام حدث، وأن املبادرة بيده استخدام عبارة ال أريد، حتى يعترب

 ٠املسرتشد عىل تحمل مسؤولية مشاعره وسلوكه

األسلوب،  ومن فوائد هذا ٠يستعمل هذا األسلوب لرفع حالة الوعي الذايت لدى الفرد: ـ الكريس الساخن٣

باهتامم اآلخرين نحوهـا، ويهـدف إىل  مشاعره ويشعرهو أنه يعمل عىل زيادة الوعي عند املسرتشد لذاته 

 ٠الحقيقية واجهة مع املشاعرتعليمه من خالل امل

مساعدة الفرد عىل التعامل مع شـخص آخـر، أو  وهو األكرث استخداما، وصمم من أجل: ـ الكريس الخايل٤

 يوضع كرسيان متقابالن ميثل أحدهام املسرتشد أو أحد أجزائه، مثـل األنـا حيث ٠بني أجزاء من شخصيته

آلخر، وعـىل املعـالج مراقبـة ومعرفـة  قل املسرتشد من كريسويبدأ الحوار بأن ينت ٠األعىل، أو األنا األسفل

املعالج مالحظاته ويرشده عندما يجلس عىل الكـريس أو يلفـت نظـره ملـا  ويبدي ٠مدى تقدمه يف الحوار

  .قيل

اذا أنـت متـأثر ؟ هـذا السـؤال مب:قد يكون عمل الجوالت عىل شكل سؤال شخيص مثل: ـ عمل الجوالت٥

والهدف من ذلك هو  ٠املزاجية، ومشاعره وأحاسيسه يف هذه اللحظة لوعي بحالتهيساعد املسرتشد عىل ا

ــذات مهمــة يركــز عليهــا املعــالجون أن ــه، حيــث أن اكتشــاف ال  ٠الجشــطالتيون يكتشــف الفــرد ذات

  ٠وقد أخذه بريلز من اتجاه التحليل النفيس ٠ـ إجراء حوار بني األنا العليا واألنا السفىل٦
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عن  وتهدف هذه الطريقة إىل مساعدة املسرتشد يف التعبري: االستياء والتقدير عرـ التعبري عن مشا٧

الجوانب التي يحبها أو يكرهها  كام يهدف إىل بيان ٠مشاعره التي مل يعرب عنها يف جلسات سابقة

 ٠اآلخرون فيه

سرتشد امل يشدد الجشطالت عىل استخدام لغة الجسم، أو التلميحات يف مساعدة حيث: ـ لغة الجسم٨

 ٠يف تعامله مع مشكلته

مـن غـري  املسرتشـدتحويل السؤال إىل جملة خربية، مثل قد يقول  حيث يتم: ـ تحويل األسئلة إىل جمل٩

مشكلة األسئلة عند  و .يعاين من مشاكل يف املدرسة، ألن اآلخرين ينظرون إليه عىل أنه عبقري تفكري بأنه

 ٠رسائل مختلفة وغامضة عطيالجشطالت أنها تحول دون االتصال الصادق، وت

عندما يطلب من املسرتشـد  ٠أنا أحس بكذا، أو أنا أشعر هكذا مثل: ـ املشاركة يف األحاسيس الداخلية١٠ 

 ٠تفسريات لسلوك اآلخرين  عدم تقديم

 ٠أو زيف دون مجاملة )املعالج(حيث يترصف القائد: ـ األصالة١١

فالفرد يقرر فيام هـو يريـد أو ال  ٠العضوي للفرد لتنظيموأهميته تكمن يف أنه يشري إىل ا: ـ االنسحاب١٢

ـــــــحاب أو أن ـــــــد االنس ـــــــرين يري ـــــــاس آخ ـــــــع أن ـــــــال م ـــــــىل اتص ـــــــى ع  ٠يبق

فقـد ميثـل عكـس  ٠املشـرتكني عـىل فهـم السـلوك العلنـي الظـاهر وذلـك ملسـاعدة: ـ الدور املعاكس١٣

عـارض يف  دور وأفضل مثال عىل ذلـك، أن يُطلـب مـن الشـخص الخجـول جـدا لعـب ٠الكامنة دوافعهم

  ٠موقف جامعي

 

  

 

   : تقويم ونقد نظرية العالج الجشطالتي

ومـن تلـك  مـواطن ضـعف ، وجهت إىل نظرية الجشطالت عدد من النقاط التي قد تكون سـلبية، أو    

 : النقاط التي وجهت إليها ما ييل

الالتهـا، فيكـون خـالّق ود  عملية العالج الجشطالتي إىل معالج متمرس وخبري مبفاهيم النظريـة ـ تحتاج١

 ٠ومبدع وغري مقلد

العالجيـة،  لألسئلة يجعله مصدر قوة، وهذا مينع االنسجام بني النظرية واملامرسة  ـ دور املعالج كموجه٢

 ٠متساويني حيث تهدف النظرية إىل التالقي بني املرشد واملسرتشد كشخصني

وبذلك فال يستمع املعـالج  ٠قائية عن املسرتشدبتل ـ بعض النتائج يفتعلها املعالج الجشطالتي، وال تصدر٣

  ٠مالحظة التفاعل اللفظي، وغري اللفظي يف الكريس الخايل للمسرتشد، بقدر
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فرتكـز عـىل املواجهـة  اهتامم الجشطالت بالعوامل املعرفية يف شخصية املسرتشـد بشـكل واسـع، ـ عدم4

  0يف االرشاد الجامعي والتحدي

األلفـة املتوقعـة مـن  ، بـدال مـنصـعوباتضاء املجموعة اإلرشادية تؤدي إىل بني أع ـ استخدام املواجهة5

 .التفاعل التلقايئ املقصود من املواجهة يف املجموعة املواجهة، وتقود املجموعة إىل افتعال زائف بدال من

  

  :العالج الروحي يف االسالم

نيني بذلك من القدماء، ولعلنا نجده لدى املع) الصحة النفسية( نستحرض من الرتاث املقابل الصطالح      

وهام كلمتان رددهام الغزايل كثريا يف دراساته النفسـية، وهـام ) االعتدال(و ) الرضا(يف إحدى كلمتني هام 

فهـو ) االعتـدال(فهو االنعكاس الداخيل للشخص السوي، وأما ) الرضا(متصلتان ببعضهام اتصاال وثيقا، أما 

قوة التخيل، : رر الغزايل أن منشأ أكرث الفضائل والرذائل هو من ثالث قوىوقد ق. املظهر الخارجي لسلوكه

وبعد بيان طويل مـيلء . وقوة الشهوة، وقوة الغضب، ورشح ما يف كل منها من عون للنفس أو تثبيط لها

واملحمـود أن تكـون معتدلـة ومطيعـة للعقـل : بالتدليل والتمثيل والنظائر دعا إىل سلوك االعتـدال قـائال

ـها بوسـائل منهـا شـغل الـنفس وال رشع يف انبساطها وانقباضها، ومهام أفرطت إحدى هذه القـوى فكرس

  . بالعلوم واكتساب الفضائل

أما الرضا فهو نهاية املطاف ملراحل متدرجة تبدأ عند الغزايل باالبتهاج، فاالستبشار، فاالرتياح، فـالفرح،     

الرضا بفعل ما أمر به وترك ما : مية املراد بالرضا بأنه شيئانويفرس ابن تي. فالرشح، فالرسور، وأخريا الرضا

وليس من ذلك الرضا بالكفر والفسـوق والعصـيان مهـام سـيق . نهى عنه ، والرضا باملصائب التي تحل به

بلغـة علـم الـنفس ) التوافـق(ذلك مساق الحرص عىل التكيف مع  البيئة والظـروف املحيطـة بالشـخص 

  . الحديث

قائق اإلسالمية التي ال تدع مجاال التهام اإلنسان واستزراعه يف الرش واالنحراف أن كل مولود ومن الح      

إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني وحرمت علـيهم " ويف الحديث القديس ".. يولد عىل الفطرة 

ور بتزكية الـنفس ومحـذر ، وأن اإلنسان مأم..ما أحللت لهم وأمرتهم أن ال يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطانا

   .)قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(من تدنيسها 

ولـذا كـان البـد .. وهذه األمراض النفسية لها مضاعفاتها املحققة يف الترصف والسلوك السلبي والضار     

  وعن.. من املبادرة إىل عالجها بشتى الوسائل
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ض القلب نـوع فسـاد يحصـل لـه يفسـد بـه تصـوره مر : طبيعة املرض النفيس وحقيقته يقول ابن تيمية 

فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى ال يرى الحق أو يراه عـىل خـالف مـا هـو عليـه وإرادتـه . وإرادته

بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفرس املرض تـارة بالشـك والريـب وتـارة بالشـهوة 

و .. أي مرضـها وأراد بـه مرضـها بالشـهوة" اعـتالل القلـوب  "كتـاب ) الخرائطي(ولهذا صنف .. املحظورة

ثـم . أمل يحصل يف القلب كالغيظ من عدو استوىل عليك، وكذلك الشك والجهل يؤمل القلب) مرض القلب(

مرض الجسم يكون بخروج الشهوة والنفـرة الطبيعيـة عـن االعتـدال ، كـذلك مـرض ) االعتدال(يقول عن 

  .خارجني عن االعتدال وهي األهواءالقلب يكون بالحب والبغض ال

  

  

  :وخطوات العالج الروحي

هو الرب املتفرد بالخلق والـرزق والتـدبري وهـو الـذي رب  الـلـهتوحيد الربوبية وهو اعتقاد العبد أن  -أ

جميع الخلق بالنعم، ورىب خواص خلقه وهـم األنبيـاء وأتبـاعهم بالعقائـد الصـحيحة واألخـالق الجميلـة 

  . ة واألعامل الصالحةوالعلوم النافع

ذو األلوهية وله حق العبودية عىل خلقـه أجمعـني،  الـلـهوهو العلم واالعرتاف بأن : توحيد األلوهية -ب

  . وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخالص الدين له وحده

ال لنفسه، وتنزيهـه عـن كـل نقـص أو صـفة  الـلـهالتوحيد العلمي االعتقادي، بإثبات كل كامل أثبته  -ج

  .  تليق بذاته

والتوحيد الخالص يفتح للعبد باب الخري والرسور واللذة والفرح واالبتهـاج، وهـذه الصـفات زاد للـنفس، 

  . مناعة للروح من أن تعمل، فيها األسقام

وإذا كان منشأ أكرث األمراض النفسية وأخطرها هو القلـق واالكتئـاب فـإن عالجهـام يكـون بـأمن اإلميـان 

عـز وجـل،  الـلــهبعقيدة التوحيد التي يوقن فيها اإلنسان بأن خالق النفع والرضـ هـو  وطأمنينته، وذلك

وال يرجو سواه، دون أن يخل ذلك مبواقف التغيري اإلصـالحي دون االستسـالم  الـلـهومن ثم فال يخىش إال 

  . أو العجز

  . كتعاىل عن أن يظلم عبده، أو يأخذه بال سبب من العبد يوجب ذل الـلـهتنزيه  -د

ثم يأيت بعدئذ ما هـو توابـع . واعرتاف العبد بأنه هو الظامل لنفسه كلام كان يف املصيبة سمة العقاب -هـ

  : لهذه العقيدة الواضحة الصافية، وذلك من مثل

  ..إقرار العبد هلل بالرجاء، وهذا يقطع دابر اليأس القاتل والقلق واالكتئاب -و



 83

سان تحقيـق الرجـاء برحمتـه، وتفـويض األمـر إليـه والترضـع بـأن ومن كان الخري كله بيده فخليق باإلن 

  . يصلح له شأنه كله وال يكله إىل نفسه

والتفويض إليه واالعرتاف بأن ناصية اإلنسان يف يده يرصفه كيف يشـاء وأنـه  الـلـهتحقيق التوكل عىل  -ز

  . ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه

لسـان، واملناجـاة املبـارشة بـني املخلـوق والخـالق تعـني عـىل ولهذه القناعات القلبية وسائل من كسب ال

  : تحقيق النتائج ، مبا تفصح عنه من مكنون العقيدة ومضمر القناعات السابقة، وأهم هذه العالجات

الـرباءة مـن : مع استشعار املبدأين اللذين تتضـمنهام وهـام) ال حول وال قوة إال باهلل( منرتداد اإلكثار  -ح

، فال حائل يقي من لحوق الرش والرضر إال باهلل، والرباءة من القوة مبعنى املكنة الذاتية عـىل الحول الذايت

هـذه لالسـتعانة بـاهلل ، ) الحوقلة(جلب الخري فال سبيل إليها إال باهلل، ومام يجدر التنويه به هنا أن كلمة 

 عىل املصـيبة العبـارة الخاصـة وللتصرب. كام يتوهم ، لذا هي عالج إيجايب -وليست لالسرتجاع من املصيبة

  . املعروفة

عز وجل بأسامئه الحسنى وصفاته العليا، فإن تلك الوسيلة أعظـم الوسـائل وأحبهـا  الـلـهالتوسل إىل  -ط

  . وأقربها تحصيال للمطلوب الـلـهإىل 

أو حق ، الـلـهالتوبة باعتبارها تصحيحا للمواقف والترصفات الصادرة من الشخص سواء كانت يف حق  -ي

العباد وهي إذا كانت توبة نصوحا تزيل كل ما يبدد الطاقـة الروحيـة للشـخص، وتقويـه تجـاه الضـغوط 

وال تخفى صلة التوبة بالتخلص من عقدة الـذنب . والنكبات النفسية التي يتعرض لها من محاسبة الذات

  . ودفعها اإلنسان الستئناف حياة ومواقف فضىل

لتوبة، ومتابعة دائبـة لهـا، وتعزيـز الفتقـار اإلنسـان إىل ربـه ليكفـر عنـه االستغفار وهو رفع لشعار ا -ك

  . خطاياه ويزيل عن نفسه شبحها الذي يشده لليأس والقنوط والضعف والسقوط

ال يكـن أحـدكم ) " إمعـة(تكوين الشخصية اإلسالمية املتبرصة التي تأخذ وتدع وال يكون الفـرد فيهـا  -ل

إن أحسـن النـاس : أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكمأنا مع  الناس إن : إمعة يقول

، وهذا يـدفع عـن اإلنسـان خطـر االنسـياق واالسـتخذاء يف "أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم 

مواجهة ما يسود يف بيئة ما من أفكار غري سوية أو ما يتعرض له مـن تحـريض عـىل الرشـ، وتسـويل مـن 

  عىلالنفس لإلقدام 
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  . ماال تحمد عقباه من مواقف  

والدعاء لون هام من ألوان العالج لألمراض النفسية، وهو عالج روحي : هلل سبحانه بالدعاءااالستعانة ب -م

  . بالتعبري املستخدم قدميا، فضال عن كونه مظهرا عباديا بل هو مخ العبادة وخالصتها) إلهي(

سيا ال يقصد لذاته بل ألثره اإليحايئ، بل هو حقيقة قامئة عـام أسلوبا نف -كام يخيل للبعض -والدعاء ليس

فـال ) إياك نعبد وإيـاك نسـتعني(مناجاة العبد  لخالقه واالستعانة به يف كل من حال الصحة وحال املرض 

فليست يف ذلك إال طمس الحقيقة والغفلـة عـن ) اإليحاء(أو ) التنفيس(صحة للزج بالدعاء ضمن وسائل 

  . دية للدعاءالطبيعة العبا

الصالة عالج شامل، بل صيدلية مألى بالعقاقري الروحية لشتى أمـراض الـنفس، وهـي ليسـت و : الصالة -ن

  .عالجا فقط، بل مصدر قوة لنفسه تجعله آمنا من املعاناة 

ومن يف قلبه أمراض الشـبهات . القرآن شفاء  ملا يف الصدورف: الفاتحة واملعوذتان : القرآن، و خصوصا -س

شهوات، ففي القرآن من البينات ما مييـز الحـق مـن الباطـل، فيزيـل أمـراض الشـبهة املفسـدة للعلـم وال

والتصور واإلدراك بحيث يرى األشياء عىل ما هي عليه، وفيـه مـن الحكمـة واملوعظـة الحسـنة بالرتغيـب 

  .. والرتهيب والقصص التي فيها عربة ما يوجب صالح القلب

دواء الروح والقلب والبدن، وهـو عـالج روحـي إذا روعـي فيـه مقصـوده الصوم وقاية من أ ف: الصوم -ف

تعاىل وتـوفري  الـلـهوأرساره، ألنه أمر آخر غري ترك الطعام والرشاب، وذلك هو اجتامع القلب والهمة عىل 

  . قوى النفس عىل طاعته

بالحرمـان  هو عالج روحي يرفع عن النفس ضغط املصيبة ويريح الشخص من عناء الشـعورو : الصرب -ص

والصـرب مـرتبط باإلميـان ارتباطـا وثيقـا، ألنـه يسـتند إىل . أو األمل املربح نفسيا من املكروه الـذي نـزل بـه

  . تعاىل نافعة كانت أو ضارة بالنسبة لإلنسان الـلـهاالعتقاد بالحكمة الكامنة يف أفعال 
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  املرضية األعراض
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   الفصل الثالث

  املرضية األعراض

وكـل األمـراض النفسـية تالحـظ  ,تعبري عن االضطراب وعالمة من عالمات املرض النفيس يعد العرض   

عن مرض نفيس آخر يجب  وعند دراسة األمراض النفسية ومتييز مرض نفيس األعراض وتصنف عىل أساس

يندر أن تتجمع كـل األعـراض املميـزة  يف نفس الوقتو , وال يخلو اإلنسان من األعراض ,ضمالحظة األعرا

 ,الدرجـة السـوية فـرق يف والفرق بني الشخصية السوية والشخصية غري ,للمرض النفيس يف مريض واحد

فقـد تغلـب بعـض األعـراض , درجة مقاومتهم للمـرض وهم يختلفون يف ,وكل فرد لديه استعداد للمرض

, مثـل القلـق والوسـواس والخـوف. نفسياً أساسياً أو مرضاً نفسياً قامئـاً بذاتـه ح هي نفسها اضطراباً وتصب

الخاصة للمريض وميكن أن يكمن أصل العرض يف املـواد  ويعترب العرض مظهراً وعالمة تكشف عن الحياة

 ة عىل الشخصية عىلذات الصفات الدينامية الدافعة والتي ميكنها أن تسيطر بدرجات مختلف الالشعورية

وقـد , عنها شعورياً تظهر يف شكل أعـراض ومعظم املواد العقلية التي ال ميكن التعبري  املستوى الشعوري

ومتثـل األعـراض , وهنا يكون العرض حيلة للتعبري عن ذلك يكمن أصل العرض يف القلق والشعور بالذنب

ـاع  , غالباً طرقاً خاطئة للتوافق ولـيس لألعـراض  ,وخططـاً فاشـلة للـدفاع النفيسـ, وحلوالً عصـابية للرص

وتظهـر أعـراض  . وتتنوع األعراض وتشرتك األمـراض النفسـية فيهـا, ذاتها املتفردة قيمة تشخيصية يف حد

أو تشكيل معني وهذه هي التـي تحـدد املـرض وتفـرق بـني مـرض  املرض النفيس يف شكل زملة أو تجمع

والعـرض الواحـد قـد يـدخل يف  . بعضـها وبعـض بـني األعـراض ويجب االهتامم باالرتباط املتبادل ,وآخر

رمـزاً يشـري إىل وجـود  مختلفة مييز أمراضاً بعينها  مثـل الهلوسـات ويعتـرب العـرض زمالت أو مجموعات

ولألعـراض معنـى   اضطراب نفيس أو جسمي وقد يكون للعرض معنى رمزي ذو أهمية أكرب مـن مظهـره

ولـيك نحـدد معنـى , للمريض وتشري األعراض عادة إىل مشكلة داخلية عىل أساس النمو النفيس الدينامي

  . التي أدت إىل ظهورها األعراض  يجب أن نحدد العوامل
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   :وظائف األعراض

ويجـب دراسـته , عـن الفـرد ككـل ويعترب العرض رد فعل أو تعبرياً نفسياً حيويـاً , لكل عرض وظيفة   

, وتقـدير الـذات د يكون العرض حيلة تهدف إىل صيانة قيمةوق, وفهمه من زاوية نفسية حيوية دينامية

 ويفرس البعض العرض النفيس بأنه طريقة, مجابهتها وتوضح األعراض مشكالت املريض وطرق جهاده يف

وأهـدافها ووظائفهـا نسـتطيع أن  ومن خالل األعـراض وأصـلها, للتوافق نشاهدها دامئاً يف الحياة اليومية

ولالعـراض أهـداف ولكـل هـدف . وراء األعراض وأن نرى شخصيته فيام, داخليةنحل لغز حياة املريض ال

مغانم يفـوز  هي األهداف الذاتية وايت يكون يف تحقيقها األولية واألهداف. كام لكل سلوك هدف  عرض

وحـل   بها الفرد ولو عىل حساب خسائر من ناحية أخرى وأهـم األهـداف األوليـة السـيطرة عـىل القلـق

وامتصـاص  نفسه منتبهاً وواعياً  التي يستقبحها الفرد عىل  الدوافع يق أو تدعيم كبت وكفوتحق  الرصاع

والنزعات املكبوتة واستنفاد شحناتها يف أعراض سلوكية أو عضوية  املنبثقة من الدوافع  النفسية الطاقات

بتنميـة  وذلـك, رجضـامناً لعـدم انفعاالتهـا وترسـبها إىل الخـا وتقوية الكبـت. الدوافع منعاً لنشاط هذه

والحاجات الشخصية التـي القـت  سامت شخصية خاصة قادرة عىل الصمود أمام الدوافع وإشباع الدوافع

 .عواقبه والحيلولة دون اإلقدام عىل فعل يأىب الفرد فعله أو يخىش التعويض املتطرف عن طريق, إحباطاً 

د كان قـد أسـاء إليـه وأثـار فيـه العـدوان الذي يتضمن عقاباً سادياً لشخص هام يف حياة الفر  واالستسالم

امـا  .عقاب الذات وتهدئة الضمري الهائج عن طريق ,ولكنه لسبب ما مل يستطع أن يعرب عن هذا العدوان

تحقيقها مغانم وأرباح أهمهـا االنتصـار النسـبي  فهي األهداف الخارجية التي يكون يفالثانوية  األهداف

وأهـم  , وتهيئـة الجـو أكـرث مالمئـة لحالـة الفـرد النفسـية, قتصـاديةعىل عقبات البيئـة االجتامعيـة أو اال 

تجنب األعامل التـي  و, والتملص من املسئولية الشخصية ,والهروب . األهداف الثانوية ؛ استدرار العطف

 وتعويض النقص أو العجز أو  كسله أو تقصريه أو فشله وتربير ضعف الفرد أو تراخيه أو, الفرد ال يحبها

والخـربات األليمـة أو املذلـة للـذات أو املهـددة  واإلحجـام عـن مواجهـة املواقـف . ار أو الحرمـاناالفتق

واملحافظة عىل كيان الشخص وصـيانة حياتـه بتجنـب مـا قـد يعـرض   والفوز مبحبة اآلخرين  للشخصية

 لتصاق بهوالسيطرة عليهم وإرغامهم عىل االلتفاف حوله واال والتحكم يف بعض األشخاص, حياتها للخطر

  ووقاية الذات .
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  . واملحافظة عىل كربيائها واحرتامها 

  : تصنيف األعراض

وذلـك ألن الجهـاز , ألغـراض الدراسـة واملعرفـة يالحظ أن األعـراض متداخلـة وأن تصـنيفها محاولـة   

 والعـرض يختـار وظيفـة . ولكنهـا كلهـا متكاملـة, بعض متاماً  النفيس ليس فيه أقسام مستقلة بعضها عن

فهي التي ال   الداخلية وهنك األعراض . الشخصية أو عنرصاً ضعيفاً يظهر فيه نفسية أو جانباً من جوانب

وهـي التـي تكـون  الخارجيـة ولكن تالحظ من تعبرياتها السلوكية مثل الخواف واألعـراض تالحظ مبارشة

 املنشأ اك األعراض عضويةوواضحة فمنها فرط إفراز العرق أثناء القلق أو الجمدة يف الفصام وهن ظاهرة

 املنشـأ وأعـراض نفسـية  وتغريات فسيولوجية أو اضطراب أي جهاز آخـر فهي تحدث نتيجة اضطرابات

النفسية املضطربة التي تسببها عوامل داخلية وعوامـل خارجيـة تعتـرب عالمـات  فهي تنتج عن العمليات

إدراك البيئـة عـن  راك هو قدرة الفرد عـىلواإلد  ,وهناك اضطرابات اإلدراك . الدفاع ضد مشاكله ملحاولة

الشخصية فريسة ألسـباب تـؤدي إىل سـوء  ويضطرب اإلدراك نتيجة وقوع  طريق حواسه وتفسري معناها

 . أعضـاء الحـس ذاتهـا أو إىل نقـص أو عيـب يف وظائفهـا نتيجة لوجود نقص يف, تفسري املثريات الحسية

  :اضطرابات اإلدراك وفيام ييل

ورغم ذلك فإنها تكون جـزءاً , موجود يف الواقع الخارجي إدراك خاطئ ملثري حيس غري وهي :الهلوسات

مخـرج محتويـات الالشـعور عنـدما ينهـك  وهي من صنع العقل ذاته وتعتـرب . من حياة املريض العقلية

ورغباتـه وتعزيـز الـذات والشـعور  وهي تبـني حاجـات املـريض النفسـية ودوافعـه  . املرض النفيس األنا

واألمـراض  وتحـدث الهلوسـات يف الـذهان واألمـراض التسـممية . ذنب وعقاب الـذات والنقـد الـذايتبال

وتختلف الهلوسات من حيـث صـفاتها  . بالواقع وتقل الهلوسات عندما يكون املريض منشغالً . العضوية

اع ومـن أنـو  . والحجـم واسـتجابة املـريض لهـا ومـن حيـث داللتهـا يف التشـخيص والتنبـؤ مثل الوضـوح

  :الهلوسات

 الهلوسات السمعية .  

 الهلوسات البرصية .  

 الهلوسات الشمية .  

 الهلوسات الذوقية .  

 الهلوسات اللمسية .  
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 وهلوسات التوقع أخرى كالهلوسات الجنسية .  

الخـاطئ عـىل خـربات  ويتوقـف التفسـري اإلدرايك . حيسـ هو إدراك خاطئ مـع وجـود مثـريو :الخداع

لـه االنتظـار والرتقـب  وميهـد, ورغباتهـا املكبوتـة  وانفعاالتـه ويتأثر بدوافعـه, بقة وتجارب املريض السا

ويوجـد الخـداع يف جميـع املـدركات عـن , مثل إدراك حبل عـىل انـه ثعبـان. املصاحبان بالتوتر والخوف

 ويالحـظ الخـداع يف الخـواف والفصـام وتـوهم املـرض, والبرص والشم والتـذوق واللمـس طريق السمع

وقـد , الحساسية يف جلد األعضـاء الحسـية والخدر وهو غياب, الحس الزائد وانواع أخرى مثل . انواإلدم

والحس املختلط وهو إدراك مثري حيس يتصل بحاسة معينـة  والحس الزائف, يكون عاماً أو يف عضو واحد

  . اضطراب الجهاز العضيل, عىل أنه يتصل بحاسة أخرى واضطراب حاسة الشم

مبوضـوع أو  هو تكوين األفكار وتكاملها وضم بعضها لـبعض فـيام يتعلـق والتفكري :كرياضطرابات التف

ويظهـر , العمليـات العقليـة  وغـري ذلـك مـن والفهم واالستنتاج ويتم التفكري بالتخيل والتصور . مشكلة

 :وفيام ييل اضطرابات التفكري. التعبري الخارجي لوظيفة التفكري يف السلوك

الداخلية مثل الدوافع والخيال عىل عملية التفكري  وفيه تسيطر العنارص العقلية ,الفكر اضطراب إنتاج

ومـن مظـاهر اضـطراب إنتـاج أو تكـوين الفكـر , يحـدث يف الفصـام  وال تتقيد بالواقع وال باملنطق كـام

  . التفكري الذايت أو الخيايل والتفكري غري الواقعي أو غري املنطقي

وال يستمر التفكري يف مجـرى أو , األفكار مبجرد تكونها ال يعرب املريض عنوفيه  ,التفكري اضطراب سياق

ومن مظاهر اضطراب سـياق أو . ترتبط األفكار منطقياً بعضها بالبعض اآلخر وال, سياق أو تسلسل متصل

وذلك حسـب  او تطايرها كاالستطراد الرسيع من فكرة ألخرى وغزارة األفكار طريان األفكار مجرى التفكري

  .ري املثري وبدون التقدم نحو الهدفتغ

 تأخر أو بطء التفكري .  

 الرتديد أو املداومة .  

 املنع أو العرقلة .  

 الخلط أو اإلسهاب .  

 التشتت أو عدم الرتابط .  

  وتلون األفكار  وهنا تسيطر االنفعاالت القوية الفكر؛ اضطراب محتوى
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  األوهـام الفكـر؛ اضطراب محتـوى ومن مظاهر  ..وتحدد محتواها يف شكل أوهام ووسواس ومخاوف 

وال , تربيرها أو إثباتها أو تصـحيحها بـاملنطق وال ميكن. وهي معتقدات وهمية خاطئة ال تتفق مع الواقع

وقـد تكـون , منظمة ومرتبة وقد تكون غري منظمـة وغـري مقنعـة وقد تكون األوهام. يتخىل عنها املريض

وتـوهم  وتـوهم االضـطهاد  توهم العظمـة وهام حسب محتواها إىلوتنقسم األ   أولية وقد تكون ثانوية

وتـوهم التـأثري  . حوله يشري إليه وتوهم اإلشارة حيث أن كل ما يحدث املرض وتوهم اإلثم واتهام الذات

نفسه  وتوهم تغري الشخصية كاعتقاده أنه هو  أجزاء معينة من جسمه وتوهم االنعدام اي انعدام وفناء

  . وتوهم تغري الكون . خصاً آخرقد تغري وأصبح ش

هي أفكار ال شعورية ملحة وثابتة ترتدد باستمرار وتقحـم نفسـها يف شـعور املـريض رغـامً ؛ و الوسواس

أفكـار باطلـة وغـري معقولـة أو  ورغم أن املريض نفسه يتحقق من أنها, فال يفكر فيام عداها, عن إرادته

عليه وال ميكن استبعادها إراديـاً ألنهـا تتـأثر  ن ذلك يشقتافهة ويحاول التخلص منها بشتى الوسائل إال أ 

بأفعال قهرية يقوم بها املريض بشكل جربي رغم مقاومته الشعورية  وهذه األفكار ترتبط عادةً . باملنطق 

  . القلق ومتثل عرضاً أساسياً يف عصاب الوسواس والقهر وتالحظ يف. لها 

إال انـه يعـرف أنـه , مصدره النفيس  وال يعرف املريض, ومهو خوف مريض ال مربر له وال يقا : الخواف

مثل الخوف مـن . التخلص منه فيوجه سلوكه  ورغم هذا ال يستطيع, ليس لخوفه أساس شعوري معقول 

  . ومرضاً قامئاً بذاته وقد يصبح الخواف عصاباً . الرعد واملاء 

  . العقيل مثل الضعف, األفكار فقرية وضعيفة يف محتواها  : فقر األفكار

  . والقيام بأبسط العمليات العقلية عجز املريض عن التفكري : الفكرية البالدة

  . مستمر وفيه يكون محتوى األفكار كثرياً وكأنه يف حالة ضغط : ضغط األفكار

  . األفكار فجأة وكأنها قد انتزعت منه يشعر املريض بخلو دماغه من : األفكار انتزاع

  . و املريض من أن األفكار توضع يف رأسه دون إرادتهيشك : إقحام األفكار

سائر املوضوعات األخرى ويعطل  وفيه يدور التفكري حول موضوع معني بشكل يطغى عىل : االنشغال

  . هل اهتامم آخر
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  . يستطيع املريض التخلص منهام وفيه تجتمع فكرتان متناقضتان يف نفس الوقت وال : تناقض األفكار

  . فيها يشوه التفكري أفكار غريبة وغامضة وشبه فلسفيةو  : السفسطة

وتكون غري مرتابطـة وتعـرب عـن معـان  , وفيه يتحدث املريض بالرموز واألمثلة والعرب بإفراط : الرمزية

      .خاصة لديه

   : اضطرابات الذاكرة

واالسـتعادة أو  ظوالحفـ, التسـجيل: ويتضمن عمليات ثالثاً متكاملة هـي, وظيفة عقلية هامة : التذكر

النفيسـ حيـث تسـاعد الخـربات املاضـية  االسرتجاع وتعترب الذاكرة مهمة من وجهة نظر إحداث التوافـق

هـي فـرط عمليـات التـذكر حيـث  وحدة الـذاكرة . الشخصية عىل التوافق بسهولة مع الخربات الجديدة

 ة أو السـعيدة املشـحونةاملريض لكل تفاصيل خـربات معينـة وخاصـة الخـربات األليمـ تزداد حدة تذكر

فهـو فقـدان   اما فقـدان الـذاكرة أو النسـيان  .ويف الهذاء البارانويا وتشاهد يف الهوس الخفيف , انفعالياً 

فقد يكون عضوي املنشـأ كـام . مؤقتاً أو دامئاً , ويكون جزئياً أو كلياً , معينة القدرة عىل تذكر أحداث فرتة

 الهسـترييا د يكون نفيس املنشأ أي وظيفياً كام يف بعض حـاالتوق, حاالت ذهان الشيخوخة واإلدمان يف

أو قصـرية  وهو نسيان يتناول حقبة طويلة الرجعي ؛ فقد الذاكرة النسيان ومن مظاهر فقدان الذاكرة أو

وفقـد  . ويف الرصـع ويالحظ يف حاالت إصـابة الفـص الجبهـي مـن املـخ, من الزمن سابقة للمرض الحايل

ويالحظ يف إصابة الفـص , الفرتة التي تلت بداية املرض الحايل و نسيان يتناول أحداثوه  الالحق الذاكرة

 وفيه, وهو تضالل الذاكرة أو إيهام الذاكرة الخاطئة وخطأ الذاكرة. ذهان الشيخوخة الجبهي من املخ ويف

  ومن أنواعه؛ , تزيف الذاكرة وتشوه

 خياليـة عـىل أحـداث حـدثت  كاذبة أووفيه يضيف املريض ال شعورياً تفاصيل مزورة  التزييف

  . ويالحظ يف الهسترييا ويف الهذاء ويف الفصام الهذايئ, فعالً

 إطالقـاً عـىل أنهـا  تلفيق واختالق أو فربكـة وقـائع وأحـداث خياليـة مل تحـدث ؛ ويعنيالتأليف

الشـيخوخة مثـل الهسـترييا و , الذاكرة وبذلك يحاول املريض أن يحشو وميأل فجوات وثغرات, وقعت فعالً

  . ويف حالة إدمان الخمر وتلف املخ
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 بينام يف الحقيقة مل يسبق له ذلك  يعتقد املريض أن ما سمعه أو رآه مألوفاً لديه : األلفة .  

 بيـنام يف الحقيقـة , غري مألوف يعرب املريض عن جدة ما يراه أو يسمعه ويقول أن ذلك : الجدة

  . العكس

  . واالسرتجاع اضطراب الحفظ

 فلتات اللسان . قبلها وبعدها يفقد املريض أحداث فرتة محددة من الزمن ويتذكر ما : وات الذاكرةفج

   . الخاطئة استخدام الكلامت . معني نسيان عمل يشء . زالت القلم  .

  :اضطرابات الوعي أو الشعور

, راك غري واضحيكون فيها اإلد, الرتابط وهو اضطراب وظيفي يف جهاز الشعور تغييم الوعي أو تشوش

وسـعة , والـذاكرة مضـطربة, ويكون التفكري غري واضح وبطيئـاً  وعتبة اإلحساس مرتفعة يف إدراك املثريات

االنتباه محـدودة جـداً ويكـون تغيـيم الـوعي عـىل درجـات تختلـف مـن الـبالدة إىل النعـاس فالـذهول 

  .فكك ويف إصابة املخويشاهد يف الهسترييا ويف الفصام الحريك ويف الت, فالغيبوبة فالسبات

العالقات الزمانية واملكانية وفقدان القدرة عـىل التعـرف  وهو فقدان املريض لتتبع : التوجيه اضطراب

ويتضمن أيضاً ازدواج إدراك البيئـة حيـث يـدرك   .وحتى فقدانه لذاتيته  عىل اآلخرين يف الوقت الحارض

ويقـول عنـه العامـة أنـه مـن أهـل , س الوقـت مكانني بعيدين عن بعضهام البعض يف نف املريض أنه يف

  . ويشاهد يف الفصام والذهان العضوي ويف حالة إصابة املخ ويف التسمم , الخطوة

ويكون املريض سـاكناً هادئـاً ال . للمثريات  وتنقص االستجابة, وفيه يقل الوعي لدرجة كبرية  : الذهول

ويشـاهد يف الخـوف . بـالتفكري الـذايت الخيـايل  ويكـون منشـغالً . يتحرك وال يظهر عىل وجهـه أي تعبـري

  . واالكتئاب والفصام الحريك الشديد ويف الهسترييا

وتشوش , وتذبذب االنتباه وهلوسات  , وعدم استقرار, هو اضطراب عام يف الوعي مع تهيج  : الهذيان

وقد يصف حالته ,  من أمثلته الهذيان الكحويل . ولذلك فهو زملة أعراض أكرث من عرض واحد. اإلحساس 

ويكـون ,   اليقظـة والنـوم هي حالة تشبه الحال بـني : الغسقية الحالة الحاملة أو .كأنها حلم بعد إفاقته

  ويصاحبها أحياناً هلوسات , ويفقد التوجيه يف بيئته, وعي املريض فيها مضطرباً 
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. يسـتقر يف مكـان آخـر مـن بيئتـه و وتستمر ملدة دقائق أو ملدة طويلة يرشـد فيهـا املـريض ويخـرج 

الحالـة تشـاهد يف التفكـك ويف الهسـترييا  وهـذه. وعندما يستعيد وعيـه ال يتـذكر أي يشء عـام حـدث 

  . والرصع

. التوجيـه وفقـر األفكـار ونقـص الـرتابط  ويتضمن الحرية واالرتباك وصعوبة الرتكيز واضطراب : الخلط

  . ويشاهد يف الشيخوخة وإصابات املخ

. بعض ويضطرب أداؤهـا الـوظيفي  وينفصل بعض أجزائها عن, يتفكك نظام الشخصية  وفيه : التفكك

ويكون النشاط الحريك واعياً يف حـني أن . مستقالً  ويقوم أحد أو بعض جوانب الشخصية باألداء الوظيفي

وقد يغلب التفكـك ويصـبح هـو نفسـه عصـاباً , ويشاهد يف الهسترييا  . النشاط الحيس والحريك غري واع

  . بذاته أساسياً ومرضاً قامئاً 

   : اضطرابات االنتباه

 تشـاهد يف , معني بكل تفاصيله وفـرط التشـبث باألفكـار االنتباه الشديد ملثري اي االنتباه زيادة

  . الهوس

  العقـيل والفصـام  ويشاهد يف الضعف, ضعف ونقص االنتباه أو انعدامه  وتتمثل يفقلة االنتباه

  . واالكتئاب

  مثري إىل آخـر غـري متعلـق باملوضـوع  تشتت االنتباه ورسعة تحوله من  :الرسحان نتباهتحول اال

  . عىل توجيهه املدة الكافية لالستيعاب باسم الرسحان وتسمى رسعة تحول االنتباه وعدم القدرة, األصيل 

 غم ولو لوقـت قصـري عـىل الـر  وهو فقدان القدرة عىل تثبيت االنتباه ملثري معني حتى : السهيان

  . من أهيمة هذا املثري

 ويشـاهد يف . الخارجية وعـىل حسـابها  وفيه يتجه االنتباه إىل املثريات الداخلية دون : االنشغال

  . االكتئاب

   :اضطرابات اإلرادة

 وعـدم , وعدم السيطرة عىل سلوكه يتميز الفرد بصعوبة اتخاذ القرارات : اإلرادة اضطراب اتخاذ

  . الثقة بالنفس

  وقـد , بالهياج والنشاط املوجه توجيهاً ذاتيـاً  وفيه يتسم سلوك املريض : اإلرادي الفعلاضطراب

  . ويالحظ يف الفصام وتلف املخ. إرادي يصعب حث املريض عىل القيام بأي فعل
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 ورغبات متعارضة وحادة وغـري منظمـة تـؤدي  وهنا تجتاح املريض دوافع : الدافعية اضطرابات

وتحول دون اتخاذ القـرارات وتعطـل الفعـل , اإلشارات بيديه عىل وجهه وبعضإىل ظهور بعض التغريات 

  . الحريك ويالحظ يف الفصام, اإلرادي

   : اضطرابات الكالم

  : الخارجي الضطراب الكالم إىل ما ييل وتنقسم عىل أساس املظهر

القـدرة عـىل التعبـري بـالكالم أو  وهي احتباس الكالم وتعذره وفقـدان قـوة النطـق وفقـدان : الحبسة

املنطوقـة أو إيجـاد أسـامء لـبعض األشـياء أو املرئيـات أو  بالكتابة وعدم القدرة عىل فهم معاين الكلامت

 الحركية ومن مناذج الحبسة؛ الحبسة  وتشاهد يف إصابة املخ, الكالم أو الكتابة مراعاة القواعد النحوية يف

الحبسـة السـمعية والبرصـية والكـالم الغريـب  : والحبسـة الحسـية . الكالمـي فقـدان التعبـري الحـريك :

ينىسـ  حيـث  النسـيانية والحبسـة . الحسـية والحركيـة : الشـاملة والحبسة الكلية أو . اللغوية واألخطاء

  . األشياء املريض أسامء

, طـب والتفـاهم الداللة يف التخا إحداث أصوات معدومة: يأخذ تأخر الكالم أشكاالً منها  : تأخر الكالم

  . وضآلة عدد املفردات, وتعذر الكالم باللغة املألوفة 

وقـد يصـحبه اضـطراب يف التـنفس وحركـات ال , وبطيئاً وممـالً  يكون الكالم متفجراً  : التشنجي الكالم

يتفـاهم بلغـة جديـدة  : اللغـة الجديـدةو. يقول الكلامت الرئيسية دون البـاقيالكالم الطفيل و . إرادية

وأال  , وهي الرتدد يف الكالم : التهتهة اللجلجة أوو.عيوب طالقة اللسانو . هو وال يفهام أحد غريه يصكها

عـن تلفـظ  وهي عقدة اللسان واعتقاله وإمساكه بحيث يعجز املـريض : العقلةو . يكاد يخرج من الفم

 والخـرس أو . ة الكـالموقل . الرثثرة اضطراب كم الكالم وو  .املقطع أو نطق الكلمة إال بعد جهد ومشقة

 ورسعة الكـالم . يف االكتئاب كام  وبطء الكالم  واضطراب رسيان الكالم . عجز املريض عن الكالم . البكم

واضطراب  . الفصام يسكت الكالم وميتنع وتوقف رسيانه فجأة يشاهد يف   وعرقلة حيث . يف الهوس كام

 واجرتار الكالم, الفصام يس لها قصد واضح وتشاهد يفتكرار لكلامت معينة ل اي والنمطية.  تكرار الكالم

يشـاهد يف الفصـام وذهـان , األسئلة بإجابة واحـدة واإلجابة عىل كل, والتكرار النمطي للكلامت والجمل

  أي تكرار األلفاظ والكالم  واملصاداة  الشيخوخة
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  . ويشاهد يف الفصام الحريك  املسموع بطريقة آلية 

  : صعوبات النطق

 والـراء غينـاً أو يـاء أو, وهي إبدال الهمزة : واللثغة . وهي إبدال السني بثاء أو شني : والثأثأه  بدالاإل 

وهـي إبـدال   واللكنـة . وهي إبـدال الطـاء تـاء  والطمطمة . والالم باء, والكاف تاء, والقاف كافاً , همزة

والفأفـأة . التاء واملـيم يف نطق حرف والرتدد وأهم مظاهره التمتمة وهي الرتدد . الحاء هاء والعني همزة

وهـي حـذف  والرتخـيم . الرتدد يف نطق الحروف أو تكرار مقاطعهـا واللعثمة . وهي الرتدد يف نطق الفاء

  .وهو إدخال بعض الكلامت لتعذر نطقها واللفف, بعض الكلامت لتعذر نطقها

   :اضطراب الصوت 

حروف امليم والنون وتبدو الحروف كأن فيها  ثحيث يجد املريض صعوبة يف إحدا مثل الخن الخنف  

وهي عدم تبيان مقـاطع   والغمغمة . من التشخري أو الخنن غنة وتأخذ الحروف الساكنة أشكاالً مختلفة

وحـدة , غلظة الصـوت واضطراب الصوت األخرى مثل. وهي التكلم من أقىص الحلق واملقمقة . الحروف

ـاخ والسـبابوبحة ا وفقد الصوت, وشدة الصوت, الصوت والسـلبية واالمتنـاع , لصوت واالنـدفاع يف الرص

  . عن الكالم

  : اضطرابات االنفعال

 والضـيق  وهو نوع من الخوف الغامض غري املحـدد املجهـول السـبب املصـحوب بـالتوتر القلق

 . سـلوكه مضـطرباً  والتهيب وتوقع األذى وعدم االستقرار العام مام يعوق املـريض عـن اإلنتـاج ويجعـل

  .الرسيع واالضطرابات املعوية ورسعة نبضات القلب صاحبه العرق والتنفسي

 الـنفس هو حالة يشعر فيها املريض بالكآبة والكدر والغم والحزن الشـديد وانكسـار: االكتئاب ,

فتثـبط  . هدف لـه فيهـا فيفقد لذة الحياة ويرى أنها ال معنى لها وال, دون سبب مناسب أو لسبب تافه

  . غلب ويصبح مرضاً قامئاً بذاتهي وقد. عزميته

 الرضا والحـرية وعـدم القـدرة  وهو شعور ذايت بعدم الراحة واالضطراب والتململ وعدم : التوتر

  . ويشاهد يف القلق واالكتئاب, والصداع  عىل الرتكيز وعدم االستقرار واالرتجاف ورسعة الحركات
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 ويصـاحبه  . عور بالخطر وعدم األمنهو توتر طويل وقلق مزمن وخوف فجايئ حاد وش : الفزع

  . ويشاهد يف الفصام ويف ذهان الشيخوخة ,شحوب الوجه واتساع حدقتي العني ورسعة النبض والتنفس

 ويصاحبه فقـد  , وهو انخفاض وغياب االستجابة االنفعالية يف املواقف التي تثري االنفعال :التبلد

  . ويشاهد يف الفصام , الشهية ونقص الحامس

  فـاملريض ال يبـايل , باألشـياء  وهي فقد القدرة عىل التعبري االنفعـايل وفقـد االهـتامم : مباالةالال

  . وتشاهد يف االكتئاب, االنفعايل  باملشاعر وال باملواقف االنفعالية وال بالتعبري

 فقـد  . الوقت بالنسبة لـنفس املثـري وهو ثنائية وتناقض االنفعاالت يف نفس : االنفعايل التناقض

  . يف الفصام. الحب والكره معاً  يوجد

 االنفعاليـة وتغريهـا بشـدة  وهـو نقـص اسـتقرار وتبـاين االسـتجابات : االنفعـايل نقص الثبـات

 , هـذه الحالـة باسـم السـيولة االنفعاليـة وتعـرف. واالنتقال برسعة ن حالة انفعاليـة حـادة إىل أخـرى 

 .فاملريض تارة يضحك وتارة يبيك

 وغري مناسب وهوة كبرية بني املثـري واالسـتجابة  وهو وجود انفعال غري مالئم : االنفعال انحراف

  . يشاهد يف الفصام. خرب محزن  مثل فرح املريض عند سامع. االنفعالية 

 سـبب  وشـعوره بـاملرح والخـيالء والفخـر دون, وهو شعور عام بأن الفرد عىل مـا يـرام  : املرح

  . ويشاهد يف الهوس والفصام الهذايئ . ون منافياً للواقعوهذا الشعور يك. مناسب أو لسبب تافه 

 السعادة عـريض اآلمـال مفرطـاً يف التفـاؤل زائـد  وهنا يبدو املريض غاية يف : التجيل النشوة أو

  . وإدمان املخدرات يف الهوس. النشاط مياالً للعدوان 

 العـامل  قوة واالنفصـال عـنوفيه يكون املـريض مرحـاً مسـاملاً هادئـاً متـديناً يشـعر بـال : الوجد

يف الهسـترييا ويف  . الخارجي وأنه قد ولـد مـن جديـد يف عـامل جديـد حيـث ال يشء أعظـم وال يشء أروع

  . الرصع والفصام

 شديداً بالذنب ولـوم الـذات وتأنيـب الضـمري  هنا يشعر املريض شعوراً  : الشاذة مشاعر الذنب

تشاهد . ليم الدينية واملعايري االجتامعية والقيم األخالقية التعا عىل أفعال أو رغبات أو أفكار تتناقض مع

  . واقهر ويف الخواف يف القلق والوسواس
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 والثورة وهي امليل لالستجابة االنفعالية املفرطة كام يف العنف : االستثارية .  

 التمييـز يف عالقـات  وعـدم, وشـدة طلـب الحـب, وتقبل الحـب, اضطراب إعطاء الحب : أخرى

  . الغرية الدامئةو , الحب

   : اضطرابات الحركة

 وله عدة صور منها , وفيه يزداد النشاط الحريك غري الهادف وغري املثمر : النشاط الزائد :    

 وضـعف االنتبـاه ويكـون  ويرتبط بتقلب األهـداف : رسيان الفكر النشاط الزائد املرتبط برسعة

  . ويالحظ يف الهوس . ال يشء غري مثمر ومتنقالً وال يتم وتكون نتيجته النهائية

 ويشـاهد يف . غري املسـتقرة غـري الهادفـة  ويتضمن العكوف عىل الحركة : الحريك عدم االستقرار

  . الشيخوخة

 الجسم ساكناً  وفيه يكون التوتر العضيل مرتفعاً حتى عندما يكون : التوتر العضيل .  

 يف العمل والبطء فيـه  ة البدء املتأخروهو تأخر نفيس حريك يبدو عادة يف صور  : النشاط الناقص

ومـن . ويالحـظ يف االكتئـاب والفصـام  . ويرتبط غالباً بتأخر عمليـات التفكـري. والشكوى أثناء القيام به 

   : صوره ما ييل

 بصورة متدهورة ويالحظ يف االكتئاب وفيه ينخفض النشاط الحريك : الحريك التدهور .  

 يشـمل الجسـم كلـه أو  وقـد. الـة ارتخـاء وضـعف شـديد وفيه تكـون العضـالت يف ح : الوهن

  . مجموعة معينة من العضالت

 ويشـاهد يف حـاالت إصـابة  أي الفقدان التام لوظيفة عضلة أو مجموعة مـن العضـالت : الشلل

  . املخ والنخاع الشويك وأعصابه

 

 ويشمل عدة صور : املضطرب النشاط :  

 الغرضية املقصودة ويشاهد يف حالة إصـابة املـخ  حركةوهو فقدان القدرة عىل ال : الحريك العجز

  . وخاصة الفص الجبهي والفص الجداري

 اإلراديـة خاصـة حركـة األطـراف  واخـتالج الحركـة, وهو عدم انتظام الحركة العضلية  : الهزع ,

  . ويالحظ يف إصابة املخيخ, وعدم التآزر عند الوقوف 

 وغالباً  , ة يف اليدين والقدمنيوهو حركات دورية مستمرة وكثري  : التقالب  
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  . األهرام ويشاهد يف حالة إصابة املخ املتوسط والجهاز العصبي بعد. تكون مؤملة 

 ويشاهد يف حالة إصابة املخ .   وغري إرادية وهي حركات مرتجة غري منتظمة : الراقصة الحركات

  . املتوسط والجهاز العصبي بعد األهرام

 ويصـحبه عـادة , كلـه  جاف عضيل عنيف ال إرادي موزع عىل الجسـموهو تقبض وارت : التشنج

  . ويشاهد يف الرصع. فقد الشعور 

 وهي حركات عضلية عصبية وظيفية ال إرادية متكررة : الخلجات .  

 وتشاهد يف حالة . العضالت  وهي ارتعاشات وتقلصات خفيفة إيقاعية ال إرادية يف : االرتجافات

  . إصابة املخ املتوسط

 النشـاط متـى بـدأه ملـدة غـري  وفيه يعكف املريض عىل تكرار نفـس :  لنشاط املتكرر النمطيةا

  . ويشاهد يف الفصام. محددة 

 الجمدة التصلب :  ً وتشـاهد يف . ملدة طويلة جداً دون أي تعـب  وهنا يلزم املريض وضعاً واحدا

  . الفصام الحريك التصلبي والهذاء

 تشاهد . دامئاً يف الرأس أو الوجه أو أحد األطراف  مالزمة تتكرروهي حركات  : الحركية الالزمات

  . يف القلق والفصام

 ومن أشكالها ما ييل. الفصام  وهنا يكون النشاط الحريك للمريض آلياً وتشاهد يف : اآللية :  

 األوامر دون تفكري أو تبرص حتى ولو كانت شـاذة أو  حيث يطيع املريض آلياً كل : اآللية الطاعة

  . ضارة

 حيث يقلد املريض آلياً كل الحركات التي يراها : املحاركة .  

 القيام مبا يطلب إليـه عملـه ومقاومتـه وعنـاده أو القيـام بعكـس  وهي رفض املريض : السلبية

تشـاهد يف الفصـام , الخـرس أو الـبكم أو رفـض الطعـام أو عـدم طاعـة األوامـر  وتأخذ شكل. املطلوب 

  . الحريك وخاصة الفصام

 إرادة الفـرد نتيجـة لفكـرة  وهو القيام بعمل غري هادف وغري مفيد وغري مناسـب وضـد : القهر

وميثـل عرضـاً أساسـياً , ويالحظ يف الفصام  . متسلطة أو وسواس ودافع مريض ال يقاوم للقيام بهذا العمل

  . يف عصاب الوسواس والقهر

 املـادي أو اللفظـي ويالحـظ يف  وانوهنا يتسم سلوك املريض بـالعنف والقـوة والعـد : العدوان

  . السيكوباتية
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 نحـو بعـض األوضـاع التـي  وهي حالة من الكراهيـة وعـدم التعـاون يبـديها املـريض : املقاومة

  . ويشاهد يف الهذاء. يرفضها

  :اضطرابات املظهر العام

 يـرتبط بالضـعف العصـبي الـنمط النحيـف و ؛ويالحـظ فـيام يـيل  الجسـمي اضطراب وتطرف النمط

 والنمط العضيل . ويرتبط بالهسترييا وذهان الهوس واالكتئاب والنمط البدين .والقلق واالكتئاب والفصام

  الوجـه واضـطرابات تعبـريات . ويرتبط بالفصام  املنتظم والنمط غري . ويرتبط أكرث بالهسترييا والرصع 

والالتعبـري الوجـه  . يف الهوس : لنشوةوا والرسور . يشاهد يف االكتئاب , والكآبة الحزن : ويالحظ فيام ييل

الخائفة واملتقلبة  انقباض الوجه والسحنة الجامدة والسحنة البلهاء والنظرات : وأخرى . يف الفصام املقنع

 : والفـوىض وإهـامل املالبـس . االكتئاب : السواد وتالحظ يف  املالبس واضطراب حالة . والتعبري املتكلف

 والشاذة واملالبس غري املتناسقة . يف الهوس : املمزقة واملالبس القذرة . يلالعق الهوس والفصام والضعف

الهوس  : والتربج واإلفراط يف التزيني . العظمة الفصام الذهاين ويف هذاء : والتصنع والتكلف . يف الفصام :

يف  واإلهـامل, الهذاء البـار ونيـا : الغريب ويالحظ يف التصفيف : الشعر واضطراب حالة . وهذاء العظمة

يف  : التمثـييل ويالحـظ يف الوضـع الخـاص  أو الجلسـة اضطراب الوضع الوقفة . ذهان الهوس واالكتئاب

  . يف الهذاء : الشاذ والوضع التعبريي . الهذاء

وهنـا . واضطراب إدراك مضمون الشعور  , تظهر يف شكل اضطراب اإلدراك الواعي  :اضطرابات التفهم

  .واإلحاطة بـاملواقف واألحـداث والخـربات الجديـدة  والتقييم وترشب الخربات يضطرب الفكر والتحليل

  . يف الشيخوخة والضعف العقيل وحاالت التسمم  فهمه فيصبح املريض مشتت االنتباه ويتعطل

نفسـه داخليـاً وخاصـة فـيام يتعلـق مبرضـه ومشـكالته  هنا ال يستطيع املريض فهم :اضطراب البصرية

  . معظم أنواع الذهان وتكون يف, لياتهاالجتامعية ومسئو 

بعـض أشـكال املـرض العقـيل وخاصـة األمـراض  يالحظ تدهور الذكاء يف :االضطرابات العقلية املعرفية

وقلـة , القيـام بالنشـاط العـادي يف الحيـاة اليوميـة  ويظهر ذلـك يف شـكل عـدم القـدرة عـىل, العضوية 

ويزداد التدهور العقيل ويطلق الـبعض عـىل ذلـك . التعلم  القدرة عىل ونقص, االهتامم بالعامل الخارجي 

 .وتشاهد يف أورام املخ وجروح الرأس والشيخوخة بالخبل
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وعـدم االتـزان االنفعـايل  االنطـواء والعصـابية وتظهـر يف سـامت الشخصـية مثـل :اضطرابات شخصية

  . والتقلب وعدم االستقرار والخضوع والجمود والعبوس

الشاذ الغريب والنمطية واالنسـحاب وفـرط االنفعـال  من أهمها السلوكو  :ظاهراضطرابات السلوك ال

  .  والتزييف واالنحرافات الجنسية والجناح ويشمل الكذب والرسقة

تنـاول الطعـام وانعـدام الرغبـة يف  قلة األكل واإلفراط فيه والـبطء الشـديد يف مثل :اضطرابات الغذاء

  . االكتئاب واالمتناع عن الطعام يف الخواف شهية يفويالحظ رفض الطعام وفقد ال. تناوله 

اليقظة وعدم القدرة عىل التحكم يف التربز واإلمسـاك  البوال سلس البول أثناء مثل :اضطرابات اإلخراج

  . العصبي واإلسهال العصبي

كـرثة النـوم  الزائد أثناء النوم وامليش أثناء النوم وتشاهد األرق وتقطع النوم والتقلب :اضطرابات النوم

  . واألرق يف القلق والهوس والفصام, والهسترييا  يف الضعف العقيل

واالنحـراف عـن املعـايري مـن  مشـكالت الصـحة والنمـو اي الصـحي مثل سـوء التوافـق  :سوء التوافق

كالخجـل وتحقـري الـذات  الشخيص وسوء التوافق .الناحية الجنسية واعتالل الصحة ووجود أمراض مزمنة

 االجتامعـي وسوء التوافـق . والنكد وتعكر املزاج ونقص الثقة بالنفس وعدم تحمل املسئولية والسذاجة

 .والحقد والغرية واالستعراض وحب الظهـور والوحـدة واالنسـحاب والعنوسـة كاالرتباك والخجل والشك

 ي األرس  وسـوء التوافـق . والعـدوان والطـالق كـالخالف والهجـران والخيانـة الزواجـي وسـوء التوافـق

كالتـأخر الـدرايس  الرتبـوي األرسية وأسـاليب التنشـئة الخاطئـة وسـوء التوافـق كالخالفات واالضطرابات

واالنحرافات  . يف املهنة املهني كعدم التوفيق وعدم االستقرار وسوء التوافق . والفشل والرسوب والهروب

 كاألثرية أو الفتيشية وهي مادية او نحو موضوعات, اللواط والسحاق كام يف الجنسية نحو نفس الجنس

جزء من جسمه  التعلق الجنيس باألشياء التي يستعملها الجنس اآلخر بدالً من الشخص نفسه كاللباس أو

كالنشـاط الجنيسـ  ونحو الـذات  . البغاء واالستهتار واالستسالم الجنسيان ونحو املومسات . كالشعر مثالً

كاإلفراط الجنيس والشـبقية  وانحراف الدرجة .  عشق الذاتوالرنجسية  الذايت واستخدام األدوات البديلة

  والربود الجنيس عند املرأة والعنة الضعف الجنيس عند الرجل ,املرضية الشهوة املرضية
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 وإجرائيـة . اآلخـر والتشـبه بهـم والرغبـة يف لـبس مالبـس الجـنس, كاالسـتعراض الشـبقي ومظهرية 

 . العـذاب مـن املحبـوب واالحتكـاك الجنيسـ ية  حـبواملاسـوك,  كالسادية حـب التعـذيب للمحبـوب

كجـامع املحـارم  ونادرة . كجامع الحيوان  وحيوانية . كاالغتصاب وهتك العرض وجامع األطفال وإجرامية

  . والعصاب الجنيس, واملنع املريض, كالفرجة الجنسية وأخرى.

املنشـأ يف أجهـزة الجسـم  تبدو األعراض الجسـمية والعصـبية نفسـية :أعراض نفسية جسمية وعصبية

أو التـي يسـيطر عليهـا الجهـاز العصـبي  التي يسيطر عليها الجهاز العصبي املركزي وتشاهد يف الهسترييا

  : الذايت وتشاهد يف األمراض النفسية الجسمية

 الهستريي وفقدان حاسـة الشـم  العمى الهستريي و الصمم ,الحسية كاألعراض ؛أعراض هستريية

 .انعدام الحساسـية العامـة: الهستريي وهو  الجلدية يف عضو أو عدة أعضاء والخدار والذوق والحساسية

الطريف أو يف الجانبني أو القعاد الرعشـة  لشلل الهستريي النصفي أوكا, الحركية واألعراض ,واألمل الهستريي

ألعـراض وا ,أو النطـق الهسـتريي وفقـدان الصـوت, العضـل الهستريية التشنج الهستريي والرصع وعقـال

ردود الفعـل السـلوكية املبـالغ فيهـا , عنـد االمتحانـات كاملرض عنـد بدايـة الدراسـة أو العامة الهستريية

  . عزيز مات به املرض مبرض, للمواقف املختلفة

 وارتفـاع , عصـاب القلـب, الذبحـة الصـدرية تظهر يف يف الجهاز الدوري : جسمية أعراض نفسية

والجهاز الهضـم يكـام  . مخاطية األنف التهاب, الربو الشعبي كام نفيسالت والجهاز . انخفاضه الضغط أو

الشهية العصبي الرشاهة والتقيـؤ العصـبي واإلمسـاك  قرحة املعدة التهاب املعدة املزمن القولون فقد يف

 والجهـاز . والتسـمم الـدرقي, والبدانـة , كمـرض السـكر ويف الجهـاز الغـددي . املزمن واإلسهال املـزمن

عند املـرأة ( القذف املبكر القذف املعوق الربود الجنيس ) الرجل  الضعف الجنيس عند( كالعنة  التناسيل

, البـوال , كـرثة مـرات التبـول , كاحتبـاس البـول  والجهاز البـويل . اإلجهاض املتكرر تشنج املهبل العقم) 

والتهـاب , كاألرتيكاريـا والجلد . املفاصل الروماتيزمي والتهاب, كآالم الظهر الهيكيل والجهاز,  البول سلس

والجهـاز  . والحساسـية, وحب الشـباب , وفرط العرق, وسقوط الشعر, العصبية واألكزميا, الجلد العصبي

  وإحساس, كالصداع النصفي  العصبي
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عطـل , الكهربائية كاضطراب موجات املخ وأعراض أخرى تالحظ يف الجهاز العصبي . األطراف الكاذب 

 . الشـوكية وغيبـة االنعكاسـات بة اإلحساس يف مناطق األعصاب املخية واألعصـابغي, إحدى الحواس

واضطراب , امليول والهوايات ونقص, وضعف األخالق, وعدم التدين, الحساسية النفسية  وأعراض عامة

ووجـود , ووجـود مفهـوم سـالب , الذات التمركز حول, وعدم وضوح أهداف الحياة , مستوى الطموح

  . مفهوم الذات الخاص محتوى خطري يف
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  الفصل الرابع

   واملآل القياس والتشخيص

 

ويجـب أن تكـون عمليـة القيـاس  . املوفق والعالج الناجح هو حجر الزاوية للتشخيص القياس الدقيق

 توخطوا, ومصادر املعلومات والبيانات, من حيث أهميتها وهدفها ورشوطها, املعالج واضحة متاماً لدى

الوقـوف عـىل نـواحي قوتـه ونـواحي  ,هو فهم شخصية العميل دينامياً ووظيفيا وهدف القياس .القياس

ســعادته وهنائــه وكفايتــه وتوافقــه النفيســ  وتحديــد اضــطرابات الشخصــية التــي تــؤثر عــىل, ضــعفه

شـكالته وفهـم حياتـه الحـارضة واملاضـية وعالقتهـا مب, إليه وعالقاته باآلخرين خاصة األقرب, واالجتامعي

املوضوعي بقدر اإلمكان إىل تشـخيص قـائم عـىل أسـاس تـاريخ  ويجب أن يؤدي القياس الدقيق .ومرضه

, والعوامل التي تدخلت يف بناء شخصيته ,وأعراض مرضه يف ضوء ظروف حياته وأسباب اضطرابه, العميل

  . ومنط سلوكه, والصعوبات التي واجهها

  : رشوط القياس

يحرص عليها املعالج مـن أجـل الوصـول  وهي من األمور التي يجب أن لقياسا يراعى دقة وموضوعية

حيـث ميكـن إعـادة بعـض , بعـد القيـام بـذلك ومـن أجـل تقيـيم عمليـة العـالج, إىل التشخيص الدقيق

 وبـذل أقىصـ جهـد للحصـول عـىل . طرأ عـىل حالـة العميـل االختبارات مثالً ملالحظة مدى التغري الذي

بكافة الطـرق حتـى عـن طريـق الخطابـات أو التليفـون أو القيـام بزيـارات فعليـة املعلومات والبيانات 

, واالهـتامم بعمليـة القيـاس املنزل أو املدرسة أو العمل وحث العميـل عـىل التعـاون للطبيب املعالج أو

  . ورسية املعلومات

  . صيةويكفل الحصول عىل صورة كاملة للشخ وهذا يجعل تفسريها دقيقاً  : املعلومات تنظيم

. وعليه أن يحدد ما إذا كانت حقائق ثابتة أو احتامالت  , التي يحصل عليها املعالج : املعلومات تقييم

  . بسؤاله بعض األسئلة التي ال ميكن اإلجابة عنها بالنفي وميكن أن يقاس صدق العميل

  الفاحص يف حسابه أثناء عملية  بعض املالحظات العامة التي يجب أن يضعها
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  : اسالقي

  . ومن يسأل معرفة ماذا وملاذا وكيف ومتى

  . وطبيعية متهد لها الخربة والخلفية العالجية إمتام القياس بطريقة سهلة

  . االعتامد عىل املالحظة العابرة أو الصدفية التأين يف الحكم والتقدير وعدم

  . االستنتاج الخاطئ التثبت وتجنب التخمني أو

  . تطبيق القواعد العامة عىل حالة العميل الخاصة يفاالعتدال وعدم اإلفراط 

  . الحسبان والنظر إىل العميل كإنسان فرد له شخصيته وضع مبدأ الفروق الفردية يف

  . التسامح الزائد أو التعسف الزائد سالمة الحكم والتقدير وتجنب

  . الكاملة عىل السلوك املريض عند العميل التأكد من توافر األدلة

  . الدامئة التي تؤثر عىل سلوك العميل وعىل حياته تامم باملظاهر املرضيةااله

أثر الفكرة العامة عن العميل أو الفكـرة السـابقة عنـه أو : العميل أي  تجنب أثر الهالة يف الحكم عىل

  . فيه أو امتيازه من ناحية معينة صفة معينة بارزة

  . د يف الفصلني السابقنيواألعراض يف ضوء ما ور  تقدير العوامل املسببة

  : وسائل الحصول عىل املعلومات

وهي عالقة اجتامعية مهنية وجهاً لوجه  .يف القياس والتشخيص وهي الوسيلة األولية األساسية ؛املقابلة

ويتم , وهدفها جمع معلومات الزمة, املعالج واملريض يف جو نفيس يسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني بني

 ويجب اإلعداد الجيد للمقابلة مبا يضمن أن تكون .وتتم بني املعالج واملريض ,اؤل عن كل يشءفيها التس

  .وأن يكون املريض مسرتخي واثقاً من املعالج .نتائجها مثمرة

 و, الجامعيـةاملقابلـة  و, الفرديةاملقابلة  و, القصرية و املقابلة, االبتدائية املقابلة: ومن أنواع املقابلة    

 مقابلـة: من أنواع املقابلة حسب هـدفهاو . الحرةاملقابلة  و, )أسئلة محددة ( املقيدة أو املقننة بلة املقا

 : ومن أنـواع املقابلـة حسـب األسـلوب املتبـع فيهـا . واملقابلة الشخصية, واملقابلة العالجية, املعلومات

م إجـراء املقابلـة يف خطـوات وعـىل ويـت ,واملقابلة املمركزة حـول املعـالج, املقابلة املمركزة حول العميل

   . متدرجة تبدأ باإلعداد املرن لها وتحديد الزمن واملكان املناسب والتقبل وإنهائها نهاية مراحل مرنة
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  :املقابلة يف العملية اإلرشادية

 تعترب املقابلة يف العملية اإلرشادية العمود الفقري الذي ترتكز عليـه بـاقي الطـرق لجمـع املعلومـات     

وال يتوقف استخدام املقابلة كطرقة لجمع املعلومات عـن اإلرشـاد النفيسـ فقـط بـل أنهـا . عن املسرتشد

وتجمع معظـم . ومواقف الحياة املختلفة, تستخدم وبشكل واسع كطريقة اتصال يف كثري من التخصصات

رشـد او املعـالج لتعريفات املقابلـة اإلرشـادية عـىل أنهـا عالقـة مهنيـة مبـارشة تـتم وجهـاً لوجـه بـني امل

يسعى املرشـد او املعـالج خاللهـا إىل مسـاعدة املسرتشـد يف تحقيـق , واملسرتشد يف مكان وزمان محددين

ويتم خاللها اسـتخدام فنيـات ومهـارات إرشـادية مختلفـة تسـهم يف تسـهيل مهمـة املرشـد او . هدف ما

  .املعالج وتحقيق هدف املسرتشد

ألداة الناجحة لتحقيق األهـداف املتوخـاه لكـل مـن املرشـد او املعـالج وليك تكون املقابلة اإلرشادية ا    

واملسرتشد ال بد من توفر إجراءات أو رشوط معينة تذلل املشكالت والصعوبات التي قد تواجه املرشد او 

مـن وال بد أيضاً من إتقان املرشد او املعالج لبعض الفنيات أو املهـارات التـي , املعالج عند إجراء املقابلة 

شأنها أن تسهل التواصل بينه وبني املسرتشد وتساعده بالتايل عـىل تحقيـق أفضـل اإلهتاممـات والوقـوف 

  .عىل أفكار ومشاعر املسرتشد

  رشوط نجاح املقابلة : أوالً 

  :لتحقيق األهداف املرجوة من العملية اإلرشادية ال بد من توفر الرشوط واإلجراءات التالية

أي أن يكـون لـدى املسرتشـد . املساعدة أو التوجيـه مـن املرشـد او املعـالج إستعداد املسرتشد لتلقي -1

أضـف , فأفضل املسرتشدين من يقبل بنفسه عىل اإلرشاد. الرغبة والتطوع يف طلب املساعدة وتقبلها

إىل ذلك رضورة توفر عامل الصدق والرصاحة يف إعطاء املعلومات وتجنـب التوريـة أو الحـديث غـري 

 .املبارش 

ويشمل ذلك اإلستعداد الجسمي والعقيل والنفيس حتى , اد املرشد او املعالج لتقديم املساعدةإستعد -2

أضف إىل ذلك رضورة تـوفر القـدرة العلميـة والخـربة العمليـة , يبذل أقىص جهده ملساعدة املسرتشد

 .الكافية لدى املرشد او املعالج ملواجهة اهتاممات املسرتشد ومشكالته 

أي أن يتم التنسيق املسبق للوقت املناسب إلجـراء , املسبق ملكان املقابلة وزمانها اإلعداد والتخطيط  -3

  وأن تتم يف مكان محدد تتوفر فيه الرشوط, املقابلة
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 .الالزمة لتحقيق راحة املسرتشد 

وهـدف التسـجيل , تسجيل مضـمون املقابلـة وحفظـه يف مكـان بعيـد عـن متنـاول أيـدي األخـرين  -4

ويـتم , وري من املعلومـات واملالحظـات التـي يـتم تـداولها خـالل املقابلـة املحافظة عىل ما هو رض 

التسجيل عادة بطرق مختلفة كتدوين مضمون املقابلة كتابيـاً أو تسـجيله سـمعياً أو برصـياً بـأجهزة 

 .التسجيل املعروفة 

كثـري مـن  ويجمع, ويف حالة التسجيل السمعي أو املريئ يفرتض أن يكون املسرتشد عىل علم مسبق بذلك

هـو , املختصني عىل أن أفضل وقت لتدوين املالحظات املختلفة عن مضـمون املقابلـة وسـلوك املسرتشـد

وإذا دعـت الرضـورة للكتابـة أثنـاء املقابلـة  , عند انتهاء املقابلة مبارشة وقبل الرشوع يف املقابالت التاليـة

ب الكتابـة والكـالم بـنفس الوقـت أو وتجنـ, فيفضل االختصار واإليجاز يف ذلـك بعـد اسـتئذان املسرتشـد

ملا لذلك من آثار سلبية عىل مشاعر املسرتشد ودافعيته ملتابعـة , تحويل اإلهتامم من املسرتشد إىل الكتابة

  .الكالم

  مهارات وفنيات املقابلة : ثانياً 

ملرشـد او تهـدف إىل مسـاعدة ا, تعترب مهارات وفنيات املقابلة اإلرشادية مبثابة مهـارات اتصـال مختلفـة 

فهي تساعد املرشد او املعالج عىل تنظيم عمله وفـق , املعالج واملسرتشد يف تسهيل عملية االتصال بينهام 

كـام , وتعمل عىل صقل قدراته وتطويرها ملساعدة األخرين بطريقة أكرث فاعليـة , أسس وخطوات معينة 

املسرتشد يف تحقيق فهم أفضل ملشـكلته أن استخدام املرشد او املعالج لهذه املهارات من شأنه أن يساعد 

  .ولجوانب شخصيته املختلفة ال سيام الفكرية والعاطفية 

  :أما ابرز هذه املهارات اإلرشادية فهي كام ييل

  .مهارة السلوك الحضوري: أوالً 

  .مهارة التساؤل: ثانياً 

  .مهارة التوضيح: ثالثاً 

  :مهارة اإلنعكاس والتي تنقسم بدورها إىل: رابعاً 

 .إنعكاس املشاعر -

 . إنعكاس املعاين -

  .مهارة مالحظة املسرتشد : خامساً 
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  .مهارة التلخيص : سادساً 

  مهارة السلوك الحضوري: أوالً 

والتي تدل عىل اإلصغاء واإلنتبـاه , ويقصد بهذه املهارة السلوكات اللفظية وغري اللفظية املقبولة اجتامعياً 

هـو أن يشـعر املسرتشـد بـأن املرشـد او املعـالج يصـغي إليـه بكـل والهدف من إستخدام هذه املهـارة , 

  .مام يشجعه عىل الكالم بإنفتاح وحرية, حواسه

  :ومام يساعد عىل تحقيق هذه املهارة بنجاح أكرب أن يراعي املرشد او املعالج بعض العوامل التالية

ع جلوسـه أثـر كبـري عـىل ال شك بأن إلتجاه  جسم املرشد او املعالج ووضـ: الوضع الجسمي املناسب -1

فهناك الجلسة املصغية والجلسة غري املصغية والجلسة التي تدل عـىل , تشجيع املسرتشد عىل الكالم 

 .اإلحرتام واإلهتامم 

فالنظر يف عيني الشخص األخر أثناء الحديث هو مؤرش هام عىل اإلهتامم واإلنتبـاه : اإلتصال البرصي  -2

. 

 :النمط الصويت -3

 للمرشـد إنطباعـاً بـارزاً لـدى املسرتشـد ويـؤثر عـىل تجاوبـه وتفاعلـه خـالل املقابلـة يرتك النمط الصويت

  .التلعثم, الرتدد, إرتفاع الصوت, اإلرشادية ومثال هذه املؤثرات الرسعة يف الحديث 

 :املتابعة -4

ما يثقـل  ويقصد بها قدرة املرشد او املعالج عىل اإلنتباه واإلهتامم لهدف املسرتشد وحاجاته والرتكيز عىل

, كاهله من مشكالت والتقاط ابرز ما يذكره املسرتشد من أفكار ومواضيع تعترب ذات أهميـة بالنسـبة لـه 

كام تتحقق املتابعة بأن يراعـي املرشـد او املعـالج عـدم تغيـري محـور وموضـوع املقابلـة دون مـربر وأن 

اضطر إىل ذلك فليكن وفـق آداب  وأن, يتجنب املرشد او املعالج مقاطعة حديث املسرتشد بقدر اإلمكان 

  .معينة 

وهو املفتـاح , يعترب اإلصغاء حجر األساس يف عملية اإلتصال بني املرشد او املعالج واملسرتشد: اإلصغاء -5

كـام أنـه يعتـرب مـن , الرئيس الذي يساعد املرشد او املعالج عىل فهم حاجـات املسرتشـد ومشـكالته 

واإلصـغاء فـوق كـل ذلـك أداة , سرتشد لإلسـتمرار يف الحـديث املؤرشات الهامة التي يعتمد عليها امل

 .للتعبري عن إحرتام املرشد او املعالج للمسرتشد وإهتاممه بأفكاره ومشاعره
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  صعوبة اإلصغاء 

ورغم بساطة هذه املهارة يف الظاهر إال أنها تعترب من أصعب مهارات اإلتصال يف املقابلة اإلرشادية وذلك 

  :أهمها ملجموعة من األسباب

فهـي تتطلـب توظيـف مهـارات عقليـة وحـواس , إن اإلصغاء مهارة أعمـق مـن اإلسـتامع أو اإلنتبـاه -1

 .وهي كام يقال تحتاج من املرشد او املعالج إستخدام أذن ثالثة , مختلفة

وذلك يعني أن نقلل من أهمية أنفسنا ومـا , إن اإلصغاء يتطلب الرتكيز عىل شخص آخر خارج الذات -2

وأن يكـون محـور اإلهـتامم هـو , بينا مـن مشـاكل ومشـاعر وأفكـار وخـربات شخصـيةنحمل بني جن

 .الشخص اآلخر الذي نصغي إليه وهو املسرتشد

حيث يؤكد العلامء أن اإلنسان يسـتطيع أن , اإلختالف يف معدل التفكري ورسعته مقارنة برسعة الكالم -3

أن التفكري يفوق ثالثـة أضـعاف هـذه  كلمة يف الدقيقة يف حني 250ـ150يتكلم برسعة ترتاوح ما بني 

ولذلك فإن عملية اإلصغاء لدى الفرد تتوقف أحياناً لكون الشخص املصغي يفكر مقدماً مبـا , الرسعة 

وهكذا تصبح عملية اإلصـغاء , بعد أن يفرغ املتكلم من الحديث, أو أنه يفكر مبا سيقوله هو, سيقال

 .اً كل الوقتويصعب عىل الفرد أن يكون مصغٍ جيد, إنتقالية

  فوائد اإلصغاء

  :يحقق اإلصغاء الفوائد التالية لكل من املرشد او املعالج واملسرتشد

 .يسمح بتفريغ الشحنات اإلنفعالية لدى املسرتشد )1

 .ويشجعه عىل اإلسرتسال يف الكالم, يزود املسرتشد بفرصة للتعبري عن أفكاره )2

من شأنها أن تساعده عـىل فهـم مشـكلة املسرتشـد يزود املرشد او املعالج باملعلومات املختلفة التي  )3

 .وتقديم املساعدة املناسبة 

 .يزود املرشد او املعالج واملسرتشد بفرصة التفكري والتأمل  )4

ويشجع عىل تكـوين جـو مـن الـدفء , يبعث عىل االحرتام والتقدير بني املرشد او املعالج واملسرتشد )5

 .واملودة بينهام
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  طرق تحسني اإلصغاء

يل مجموعة من العوامل أو الطرق التي يجب مراعاتها لتسهيل وتحسني عملية اإلصغاء يف املقابلـة فيام ي

  :اإلرشادية

 .والبحث عن أبرز األفكار التي يتضمنها حديثه, إدراك وفهم ما يقوله املسرتشد )1

 .إعادة صياغة األفكار البارزة يف حديث املسرتشد وتلخيصها بلغة املرشد او املعالج الخاصة )2

ويتم ذلك بواسطة التعـرف عـىل الطريقـة التـي يرسـد بهـا , فهم النمط التنظيمي ملا يقوله املسرتشد )3

 :وقد يعتمد النمط التنظيمي عىل إحدى الطرق التالية, أفكاره

 .....ثالثاً , ثانياً , كأن يقسم حديثه إىل أوالً , الطريقة العددية  . أ

وحيـنام , ة مـا قبـل املدرسـة كـان تفكـريي كـذاحينام كنت يف مرحل: مثال ذلك, الطريقة الزمنية . ب

 ....أصبحت مراهقاً أصبحت أشعر بكذا 

أن يقول املسرتشد يف املدرسة أشعر بكذا ويف البيـت ينتـابني شـعور : مثال ذلك, الطريقة املكانية . ت

 ....أما مع أصدقايئ فإن مزاجي يصبح كذا , بكذا

ملشكلة هي كذا وحاولت حلها بفعـل كـذا ا: كأن يصف املسرتشد مشكلته, طريقة املشكلة والحل . ث

.... 

كـإختالف , ومبوضوعية تامة بعيدة عن أي عامـل, تقبل املسرتشد كام هو وفهمه من وجهة نظره هو )4

 .جنس املسرتشد أو إختالف عرقه أو طبقته اإلجتامعية أو مظهره الخارجي

ناضـج عـىل مـا نسـمعه مـن ويقصد بذلك عدم الترسع والحكم غري ال, تجنب التقييم املبكر ملا يقال )5

 .وذلك ملا يلعبه التقييم من دور بارز يف قرار إستمرارنا يف اإلصغاء, املتحدث

الحد من عوامل التشويش املختلفة سواًء أكانت داخلية ذاتية من املرشد او املعالج نفسـه كاإلرهـاق  )6

النوافذ املطلة واألصـوات أم كانت خارجية بيئية كوجود املثريات املختلفة و , والرسحان وأحالم اليقظة

  .املزعجة
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يعترب التساؤل من أبرز الوسائل التي تساعد عىل اإلصغاء الجيد ملا له من تأثري إيجـايب عـىل : التساؤل )7

 .التواصل الجيد والتفاعل وزيادة اإلهتامم باملتحدث 

 لفـرتة مـا بـني حيث ينصح باإلنتظار والتـأين, اإلنتظار وتجنب الترسع يف اإلستجابة لحديث املسرتشد )8

ثـواين حتـى يتسـنى للشـخص املصـغي أن يسـتجيب بطريقـة سـليمة بعيـدة عـن الترسـع أو  10ـ5

 .اإلستنتاج الخاطئ

أي اإلنتباه إىل مـا هـو أبعـد مـن اللغـة , رضورة اإلصغاء ليس فقط ملا يقوله املسرتشد بل ملا ال يقوله )9

ولـيس فقـط ملـا , ن طريق تفكريه وتعبـريهاللفظية وأن يصغي ملا يراه مرتسامً عىل وجه املسرتشد وم

 .يسمعه من املسرتشد 

  

  )الدعوة املفتوحة للكالم(مهارة التساؤل : ثانياً 

ذلك ملا لهـا مـن أثـر , تلعب مهارة التساؤل ـ طرح األسئلة ـ دوراً بارزاً يف جميع مراحل املقابلة اإلرشادية

  .يف تفعيل دور كل من املرشد او املعالج واملسرتشد

  :افها أهد

  :بشكل عام تحقق مهارة التساؤل الوظائف واألهداف التالية

 .الحصول عىل املعلومات -1

 .إثارة اهتامم املسرتشد وفضوله -2

 .تشجع املسرتشد عىل املشاركة بدور أكرث فاعلية يف العملية اإلرشادية -3

 .التعرف عىل منط تفكري املسرتشد وطبيعة شخصيته وإتجاهاته   -4

 .سرتشد من العملية اإلرشادية التعرف عىل توقعات امل -5

  عوامل نجاحها

 .توخي التلقائية وتجنب التصنع -1

 .طرح األسئلة الهادفة التي تساعد يف الحصول عىل املعلومات الرضورية  -2

وأن ال يحتـوي , اإلستخدام السليم لألسئلة من حيث وضـوح الصـياغة واملعنـى وسـهولة األلفـاظ  -3

 .إجابة  مضمونه عىل أكرث من تفسري أو أكرث من

 .إختيار الوقت املناسب الذي ينسجم مع موضوع الحديث والذي ال يقاطع به املسرتشد -4

طرح السؤال املالئم حيث يتوقـع مـن املرشـد او املعـالج إختيـار مـا يناسـب املوقـف مـن أسـئلة  -5

 .وإستفسارات
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  أنواع األسئلة 

 األسئلة املفتوحة  - أ 

لقـى املسـؤولية فيهـا عـىل املسرتشـد إلعطـاء معلومـات هي األسئلة التي ال يجـاب عليهـا بـنعم أو ال وت

  :باإلضافة إىل ذلك تتميز األسئلة املفتوحة مبا ييل, تفصيلية ومطولة

 .تزويد املسرتشد بالفرصة للتعبري عن ذاته فكرياً ووجدانياً  -1

تســاعد يف الحصــول عــىل معلومــات توضــيحية كإعطــاء األمثلــة وتفصــيل املعلومــات املــوجزة  -2

 .واملخترصة

 .تعطي املرشد او املعالج الفرصة للتفكري وفهم شخصية املسرتشد بجوانبها املختلفة  -3

  :ومثال األسئلة املفتوحة أن يسأل املرشد او املعالج

  كيف تشعر اآلن وقد استطعت التغلب عىل جانب من املشكلة ؟ -

 كيف ترى هذا اإلقرتاح تجاه مشكلتك؟ -

 دأت تشعر بتحسن ؟هل لك أن توضح يل حقيقة مشاعرك اآلن وقد ب -

 األسئلة املغلقة  - ب 

تتميز هذه األسئلة بأنها ال تعطي املسرتشد حرية التعبري عن أرائه ومشاعره وإعطاء معلومـات تفصـيلية 

فاإلجابة عـىل هـذا الـنمط مـن , بل تتطلب إجابات موجزة ومحددة , كام هو الحال يف األسئلة املفتوحة

ورغم أن الفائـدة املرجـوة منهـا ال تضـاهي الفائـدة , إجابات قصرية األسئلة يقترص أحياناً بنعم أو ال أو ب

إال أنه ميكن القول إنها تفيد املرشد او املعالج يف الحصول عـىل معلومـات , املرجّوة من األسئلة املفتوحة 

هل : قةومثال األسئلة املغل, وال يستطيع املسرتشد إال اإلجابة املبارشة والدقيقة يف معظم األحيان , دقيقة 

  الجامعة؟؟؟....تنوي التخصص يف الفيزياء أم احد تخصصات الهندسة ؟ هل تحب املدرسة

 األسئلة املبارشة -ج 

ويتميز هـذا , السؤال املبارش هو كل سؤال يبدأ بكلمة استفهامية وينتهي عادة بعالمة اإلستفهام املعروفة

  :ال ذلكالنوع من األسئلة واضح ومبارش ويتطلب إجابة واضحة ومبارشة مث

  هل تستطيع أن توضح بتفاصيل أكرث ما حدث بينك وبني أخيك؟ -
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 ما املشاعر التي انتابتك حني عرفت أن طلبك قد رفض للحصول عىل تلك الوظيفة؟ -

يالحظ أن السؤالني السابقني هام من أنـواع األسـئلة املبـارشة املفتوحـة التـي ميكـن للمرشـد مـن خاللهـا 

وهذا األمر يختلـف يف حالـة اسـتخدام املرشـد او املعـالج , ات والتفاصيلالحصول عىل الكثري من املعلوم

كام هـو واضـح يف املثـالني , والتي تتميز اإلجابة عليها باإلختصار واإليجاز , لنمط األسئلة املبارشة املغلقة 

  ..هل أنت متأكد مام أخربك به صديقك ؟: التاليني

  ...أين يعمل والدك ؟

 األسئلة غري املبارشة - د 

ختلف األسئلة غري املبـارشة عـن األسـئلة املبـارشة بأنهـا ال تتضـمن يف بـدايتها أيـاً مـن صـيغ اإلسـتفهام ت

فالسؤال غري املبارش هـو جملـة خربيـة يـراد بهـا اإلسـتفهام , وال تنتهي كذلك بإشارة اإلستفهام , املعروفة

يف الصـياغة وخـربة عميقـة مـن  ولذلك تحتاج هذه األسئلة إىل مهـارة متميـزة, والتعرف عىل الرأي اآلخر

  .جانب املرشد او املعالج

  :مثال

  .البد وأن لديك قدرة عىل التحمل جعلتك تصرب عىل مثل هذه الصعوبات -

 .اآلن وبعد هذه اإلجازة يبدو يل أن لديك الكثري مام ستقوله -

  

 األسئلة املزدوجة  -ه 

أو أن , الني أو أكـرث  يف نفـس الوقـتيقصد باألسئلة املزدوجة أن يوجه املرشد او املعـالج للمسرتشـد سـؤ 

  .يوجه سؤاالً واحداً يسأل فيه عن شيئني أو خيارين مختلفني

  :كأن يسأل مثالً 

  ..هل تنوي التخصص يف الفيزياء أم الطب ؟ -

 ..هل تشعر بتحسن اآلن أم أن وضعك يزداد سوءاً ؟ -

 ..كيف حالك اليوم ؟ هل وجدت صعوبة يك تصل إىل هنا ؟ -

 ..أم ال تذاكر أطالقاً ؟.. أم عند صديقك ؟.. أتذاكر يف بيتك ؟.. ؟ أين تذاكر عادة -

  يالحظ من األمثلة املطروحة ما لألسئلة املزدوجة من سلبيات وتحديد لحرية
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فهي بال شك تسبب له اإلربـاك وال يعـرف منهـا كيـف سـيجيب سـيام وأن , املسرتشد يف التفكري والتعبري 

هذا ويفضـل تجنـب األسـئلة املحرجـة كـاللوم . مناً عىل مشاعره وتفكريهبعضها يحاول اإليحاء والتأثري ض

  ..ومثالها؛ أمل يكن لديك الرؤية الواضحة لتعرف بأن املعلم سيكتشف أمرك ؟. واالستجواب

  ).التغذية الراجعة(مهارة التوضيح: ثالثاً 

فهـم سـلوك املسرتشـد هي مبثابة ردود فعل لفظية وغري لفظية تصدر عن املرشـد او املعـالج تـدل عـىل 

فهي تساعد كالً من املرشد او املعالج واملسرتشد يف توضيح ما قد يكون غامضـاً خـالل , وأفكاره ومشاعره 

  .املقابلة اإلرشادية 

فالتوضيح يساعد املرشد او املعالج يف فهم بعض مواقف الغموض يف سلوك املسرتشـد والتـي قـد تحـدث 

  :ألسباب عديدة منها 

 .سرتشد وحديثه بطريقة غري مبارشة عدم رصاحة امل )1

 .عدم قدرته عىل تنظيم أفكاره أو ضعف قدرته عىل التعبري اللغوي أو اإلنفعايل )2

 .الشعور بالخجل أو اإلحراج لطرح مشكلته أو إستفساراته )3

 .عدم الثقة باملرشد او املعالج )4

ة خـالل أملقابلـة وتشـعره ومن جهة أخرى تساعد هذه املهارة املسرتشد نفسه يف توضيح مواقفه املختلفـ

  .بأن املرشد او املعالج يفهمه ويتابع ما يقوله 

  أهداف التوضيح

  :وبشكل عام ميكن أن نجمل أهداف التوضيح مبا ييل

 .إزالة الغموض وتبسيط املعقد من املواقف خالل املقابلة اإلرشادية )1

 .الوصول إىل فهم مشرتك بني املرشد او املعالج واملسرتشد )2

 .اء املتعلقة بإتجاهات املسرتشد وقيمهتوضيح اآلر  )3

 .تسليط الضوء عىل ظاهرة أو سلوك ما يعترب ذا قيمة وأهمية للمسرتشد  )4

  وسائل التوضيح 

  :من أبرز الوسائل التي تساعد عىل إستخدام هذه املهارة بنجاح باإلضافة لألسئلة ما ييل 

 املشجعات - أ 

  تشعر املسرتشد بأنك وهي الدالئل واملؤرشات اللفظية وغري اللفظية التي
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واملقصـود باملشـجعات اللفظيـة العبـارات , مصغٍ إليه وتتابع ما يصدر عنـه مـن سـلوكات مختلفـة  

أمـا املشـجعات غـري اللفظيـة فمثالهـا , مفهـوم , بعـدين , كـامن , أيوه , واأللفاظ القصرية مثل نعم 

  .وطبيعة الجلسة, وضع اليدين, رصياإلتصال الب, مالمح الوجه, هز الرأس إىل الجانبني, طأطأة الرأس

 إعادة الصياغة - ب 

وال تعني إعادة , ويقصد بها إعادة ابرز ما يذكره املسرتشد بلغة املرشد او املعالج الخاصة وبشكل مخترص

الصياغة أن يردد املرشد او املعالج ما سمعه من املسرتشـد كـام هـو بـل إعـادة صـياغته بلغـة املرشـد او 

  .ركز عىل ابرز ما يذكره املسرتشداملعالج الخاصة بحيث ي

  :وليك تستخدم هذه املهارة بفاعلية يجب أن تتضمن ثالث عنارص أو خطوات وهي

 .جملة إفتتاحية تتضمن أسم املسرتشد .1

 .صياغة الفكرة الرئيسة بشكل مخترص وواضح .2

 .التأكد من املسرتشد حول صحة املضمون كام فهمه املسرتشد .3

  :واملوقف التايل يوضح املقصود

بالنسبة لوالدي فإنه صبور وال يترسع يف إتخاذ القـرارات ويفكـر قبـل أن يقـدم عـىل فعـل أي : املسرتشد

  .يشء ويتحمل الكثري من املسؤولية تجاه جميع أفراد األرسة

  ..أليس كذلك؟, يبدو كام ذكرت يا محمد أن لدى والدك العديد من الصفات اإليجابية : املرشد او املعالج

  ارة اإلنعكاسمه: رابعاً 

وفهـم وإسـتنباط أو إسـتنتاج املعـاين , يقصد بهذه املهارة اإلدراك الـدقيق لعواطـف املسرتشـد ومشـاعره

كام تتضمن قدرة املرشد او املعـالج عـىل عكـس , املختلفة التي تتضمنها أفكاره وخرباته وقيمه وسلوكاته 

انت واضحة جلية للمسرتشد أم غامضة هذه العواطف واملعاين إىل املسرتشد بكل رصاحة ووضوح سواء أك

  :ومن الواضح أن لهذه املهارة بعدين أساسيني, أو ملتوية 

 .البعد العاطفي وهو ما يتعلق بعكس العواطف واألحاسيس للمسرتشد -

 .البعد املعريف أو الفكري وهو ما يسمى بعكس املعاين للمسرتشد -
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 إنعكاس العواطف* 

عالج عىل فهم الجانب الوجداين من شخصية املسرتشد وأن يعكس مشاعر تعرف هذه بقدرة املرشد او امل

وتتضمن هـذه املهـارة توضـيح املشـاعر الغامضـة والتعبـري عـن , املسرتشد وأحاسيسه كام يراها ويدركها

ومواجهة التناقض بني الجانـب العـاطفي والسـلويك يف , الدفني منها وإزالة الرصاعات العاطفية إذا وجدت

وال شك يف أن هذه املهارة تساعد املسرتشد عىل مواجهة مشاعره وأحاسيسه والتعـرف , رتشدشخصية املس

  .كام يعكسها املرشد او املعالج, عليها مبوضوعية 

 إنعكاس املعاين* 

, يقصد بهذه املهارة البحث عن األبعاد واملعاين املختلفة التي تتضمنها أفكار املسرتشـد وخرباتـه املختلفـة

رة املرشد او املعالج عىل فهم وإستنباط املعاين املختلفـة التـي تتضـمنها أفكـار املسرتشـد فهي تتضمن قد

  .وخرباته وقيمه وسلوكاته

ومام يؤكد عىل أهمية هذه املهارة أن الخربات واملواقف واملشكالت التي يعيشـها املسرتشـدون ال تحمـل 

فراد ميرون بنفس الخربة وما ترتكه من أثـر فرغم أن األ , أو نفس القيمة لجميع املسرتشدين , نفس املعنى

ومن هنا جاءت هذه املهارة ملساعدة املسرتشد عـىل تفحـص املعـاين املختلفـة , يختلف من شخص آلخر 

  .لخرباته ومشكالته وقيمه وإتجاهاته 

  خطوات مهارة اإلنعكاس

اس املعاين بـالخطوات وإنعك, تتشابه الخطوات املستخدمة يف مهارة اإلنعكاس ببعديها إنعكاس العواطف

  :املستخدمة يف إعادة الصياغة وهي

 .جملة إفتتاحية تتضمن أسم املسرتشد .1

 .توضيح العاطفة أو الفكرة الرئيسة بشكل مخترص وواضح .2

 .التأكد من املسرتشد حول صحة املضمون كام فهمه املسرتشد .3

  : إنعكاس املعاينوالثاين مهارة , يوضح األول مهارة إنعكاس العواطف, ويف ما ييل مثاالن

  :املثال األول 

  إنني أحب... إن أصعب ما أواجه االن هو أنني ال أدري ماذا أفعل : املسرتشد
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  .فعالً زوجتي ولكن بنفس الوقت ال أرغب يف مضايقة والديت 

إذن أفهم منك يا حاتم بأن لديك مشاعر مزدوجة وأنك منزعج بسبب وقوعك يف هذا : املرشد او املعالج 

ثـم يتلقـى تغذيـة راجعـة مـن !! أتشعر بهذا فعالً ... ع ما بني حبك لزوجتك وواجبك تجاه والدتك الرصا 

  ......حاتم

  :املثال الثاين 

تجـدين أحيانـاً أعتقـد بـأن , ما أريد أن أقوله هو أنني بعد سنة من هذه تعاميل الصادق مع حمـد: سامل

  .إليها هذه العالقة ليست هي الصداقة الهادفة التي كنت أتطلع

هـل بإمكانـك أن , وكأنني فهمت منك يا سامل بأن لديك توقعات مختلفة من الصداقة: املرشد او املعالج 

  ..توضح يل ماذا تعني لك الصداقة الهادفة ؟

  مهارة مالحظة املسرتشد: خامساً 

ملعروفـة وهي من أبـرز الطـرق ا, تعترب املالحظة بحد ذاتها من أقدم الطرق املستخدمة لجمع املعلومات

ويف املقابلة اإلرشادية تلعب املالحظة دوراًَ◌ هاماً يف فهم سلوك املسرتشد , يف علم النفس لدراسة السلوك

  .وشخصيته وتفسري الكثري من املعلومات التي قد يجمعها املرشد او املعالج بالوسائل األخرى

  :أما أبز الجوانب التي ميكن مالحظتها يف املقابلة اإلرشادية فهي

 مالحظة السلوك اللفظي - أ 

, تتضمن مالحظة السلوك اللفظي للمسرتشد اإلنتباه إىل طريقة كـالم املسرتشـد مـن حيـث رسعـة الكـالم

كـام تتضـمن الـربط بـني عالقـة هـذه , وقوة الصوت وإرتفاعـه أو إنخفاضـه والـرتدد والتلعـثم يف الكـالم

  .إليها خالل حديثه من جهة أخرى  السامت اللفظية من جهة وسلوك املسرتشد واملواضيع التي يتطرق

 مالحظة السلوك غري اللفظي - ب 

وال تقـل أهميتهـا عـن اللغـة , تؤدي اللغة غري اللفظية الجسمية دوراً هاماً يف عملية االتصال بشكل عـام

بل يـذهب بعـض املختصـني يف عمليـات االتصـال اإلنسـاين إىل أن , بل تعترب متممة ومكملة لها, اللفظية

  .من عملية اإلتصال بشكل عام بني األفراد%  60فظية تكون ما يقارب اللغة غري الل

ومن هنا جاءت أهمية مالحظة اللغة غري اللفظية يف املقابلة اإلرشادية ودورها يف فهم شخصية املسرتشد 

  .ويف تفسري األبعاد املختلفة لسلوكه 
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  :السلوك غري اللفظي للمسرتشدوفيام ييل بعض الجوانب التي ميكن للمرشد أن يستعني بها ملالحظة 

 إتجاه الجذع و , طريقة الجلسةو , لون البرشة, ويشمل ذلك مالمح الوجه: لغة الجسم. 

 حركـة األطـراف, حركة العيـون, حركة الحواجب, حركة الجبهة, حركة الرأس: التعبريات الحركية ,

 .دالتوتر أو اإلسرتخاء يف املقع, التململ وتغيري الجلسة, إستقرار الجلسة

 وتشمل الدالالت املختلفة التي تحملها الرسائل الضمنية التي تصدر عن املسرتشد : اللغة الرمزية

 .خالل املقابلة كالكتابة أثناء الحديث أو الخربشة أو رسم أشكال معينة

 مبا يتضمن ذلك من أبعاد مختلفة كالنظافـة واألناقـة وتنـافر األلـوان : لغة املظهر العام وامللبس

 .النفسية  ومعانيها

  ًبـل هـو كـالم مـن نـوع آخـر , لغت الصمت فالصمت قد ال يكون إنقطاعاً عن الكـالم أحيانـا ,

 :وأهداف الصمت أو أسبابه يف املقابلة اإلرشادية متعددة منها 

 .صمت ألهداف عملية التفكري -1

 .صمت اإلرتباك -2

 .صمت اإلحراج أو الخجل -3

 .صمت الرفض واملقاومة أو عدم اإلقتناع  -4

 .ملوافقة والتعبري عن املشاركة املطلقة صمت ا -5

 مالحظة التطابق واإلنسجام -ج 

أو بـني مـا يقولـه , ويقصد بذلك أن يتأكد املرشد او املعالج من عـدو وجـود تنـاقض يف أقـوال املسرتشـد 

فإذا وجدت مثل هذه التناقضات , املسرتشد وما يفعله أو بني ما يقوله وما يظهر عليه من مالمح خارجية

حيث أن كثرياً مـن املسرتشـدين , رشد او املعالج أن يربزها ويوضحها للمسرتشد ويواجهه بوجودهاعىل امل

  .ال يعون وجود مثل هذه اإلختالفات والتناقضات لديهم 

  مهارة التلخيص: سادساً 

  تعترب هذه املهارة مبثابة التغذية الراجعة لكل ما قيل وتم بحثه خالل املقابلة 
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إال أن الفرق بينهام هو أن التلخيص يكون ألجزاء أكرب أو أطول من , ه إعادة الصياغةفهي بطريقة ما تشب

  :وميكن القول أن مهارة التلخيص تستخدم يف املواقف التالية , املقابلة

 .عند االنتهاء من املقابلة لتلخيص أبرز النقاط أو املواضيع  -1

 .عند بدء املقابلة لربطها مع مقابالت سابقة  -2

 .قال من موضوع إىل آخر أثناء نفس املقابلة عند االنت -3

  عنارص العالقة اإلرشادية 

تعترب العالقة اإلرشادية بني املرشد او املعالج واملسرتشد عالقة متميزة فرغم أنهـا عالقـة رسـمية مهنيـة    

لتجعل متخصصة إال أن هناك من العوامل أو العنارص التي يجب توفرها بني املرشد او املعالج واملسرتشد 

من املرشد او املعالج شخصاً متميزاً ليس بعلمه وخربته فحسب بل بسلوكه وتعاملـه وشخصـيته الدافئـة 

  :أما أبرز هذه العوامل فهي, وتعامله املوضوعي مع املسرتشد 

 التقبل -

يشري التقبل إىل معاملة املسرتشد مبوضـوعية كـام هـو دون تحفـظ أو تحيـز ألي عامـل كـان كـالعمر أو 

أو اللون أو العرق أو الطبقة االجتامعية أو املظهر الخارجي كام أن التقبل املوضـوعي يتطلـب أال  الجنس

يتأثر املرشد او املعالج بطبيعة مشكالت املسرتشد أو عالقـة هـذه املشـكالت بظـروف املرشـد او املعـالج 

يتحـرر املسرتشـد مـن كـل فالتقبل بهذا املعنى يشري أن , الخاصة أو مشكالته وخرباته الشخصية السابقة 

  .قيد وأن يعرب عن أفكاره ومشاعره بحرية وبجو تسوده الثقة واألمان 

 التقدير -

وبهـذا الخصـوص , يقصد بالتقدير تجاه املرشد او املعـالج وإنطباعـه الفكـري والعـاطفي عـن املسرتشـد 

ير املرشـد او املعـالج إن تقـد: يتحدث كارل روجرز عن هذا العنرص الهـام يف العالقـة اإلرشـادية فيقـول 

, أي أن يتقبله بطريقـٍة إيجابيـة دون رشط مسـبق , للمسرتشد يجب أن يكون تقديراً إيجابياً غري رشطي 

وأن ال يعطيه وزناً أو قيمَةً◌ سلبية تؤثر عىل منط العالقة اإلرشادية أو عـىل حجـم الجهـد الـذي سـيبذله 

  .ملساعدة املسرتشد 

 االحرتام -

  للفظي وغري اللفظي الذي يصدر عن املرشد او املعالجعبارة عن السلوك ا
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تجاه املسرتشد ويجسد طبيعة تقبله وتقديره له كام يكشف عن أفكار املرشد او املعالج ومشاعره تجـاه  

  .املسرتشد 

 اإلهتامم -

شعر يقصد باإلهتامم تلك املشاعر واألحاسيس الدافئة التي تصدر عن املرشد او املعالج تجعل املسرتشد ي

ومن املعروف أن هـذه السـمة أو هـذا العنرصـ مـن عنـارص املقابلـة , بأنه موضع حب وعناية وإهتامم 

مييــز الكثــري مــن العــاملني يف مجــاالت الخــدمات اإلنســانية كالطــب والتمــريض والخدمــة , اإلرشــادية 

  .االجتامعية 

 املشاركة الوجدانية -

ضع نفسه مكان املسرتشد وما يرتتب عىل ذلك من تفهـم هي عبارة عن قدرة املرشد او املعالج عىل و و    

وتجدر اإلشـارة إىل أن هـذا العنرصـ الهـام .  ورؤية العامل ويفهمه من وجهة نظره, ملشاعره كام يشعر هو

من تقبـل وإحـرتام وإهـتامم , من عنارص العالقة اإلرشادية ال ميكن أن يتوفر ما مل تتوفر العنارص السابقة

وهذا ما يحتاجه هـذا العنرصـ مـن فهـم عميـق لشخصـية املسرتشـد وإدراك , سرتشد وتقدير إيجايب للم

وميكن القـول أن املشـاركة الوجدانيـة تتضـمن أن يـرى املرشـد او املعـالج او , لعامله الخاص كام يراه هو

وأن يـتمكن مـن الوصـول إىل عاملـه الفكـري والعـاطفي وأن , املعالج العامل من خالل شخصـية املسرتشـد

  .ف عىل طبيعة مشكلته وأسبابها من وجهة نظره هو يتعر 

واملشاركة الوجدانية هي خربة مؤقتة تساعد املرشد او املعالج عىل تحقيق فهم أفضل لشخصية املسرتشد 

ومشكلته مع املحافظة عىل دوره وقدرته عىل املتابعة يف مساعدته دون أن يفقد السيطرة عـىل مشـاعره 

  .الشخصية ودوره كمرشد 

 صدقال -

, والصدق سمة شخصية تتضـمن تعامـل املرشـد او املعـالج مـع املسرتشـد بواقعيـة وتلقائيـة وإنفتـاح    

, فالواقعية سمة يجب اإللتزام بها من حيث النظرة إىل شخصية املسرتشد وفهم ظروفه الشخصية والبيئية

الصدق أن يتعامل املرشـد  كام يتضمن, وتقديم اإلقرتاحات املناسبة, ومواجهته بحقيقة مشكلته وأبعادها

وأن يترصــف عــىل ســجيته , او املعــالج مــع املسرتشــد بطريقــة تلقائيــة بعيــدة عــن التصــنع أو التزييــف

  .وطبيعته
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 اإلنفتاح -

أما اإلنفتاح يف العالقة اإلرشادية فيشـري إىل قـدرة املرشـد او املعـالج عـىل مشـاركة املسرتشـد مشـاعره    

ه يف العالقة اإلرشادية إال أن الكثري من املحاذير تدور حول إستخدام هـذا ورغم أهميت, وخرباته الشخصية

وعليـه إختيـار , فللمرشد خرباته وتجاربه االيجابية والسـلبية , العنرص ال سيام من قبل املرشدين املبتدئني

بـالنفع  الوقت املناسب واملسرتشد املناسب ملشاركته مثل هذه الخربات بطريقة بناءة تعود عىل املسرتشد

  .وبشكل ال ييسء إىل العالقة اإلرشادية, والفائدة 

  : املالحظة

للوضع الحايل للمريض يف قطاع محدود من قطاعات سلوكه يف مواقـف  هي املالحظة العلمية املنظمة

الطبيعية ومواقف التفاعـل االجتامعـي ومواقـف اإلحبـاط وغـري ذلـك مـام ميثـل عينـات  الحياة اليومية

املنظمـة الخارجيـة , املبـارشة  غـري, املبـارشة  من أنواع املالحظـة؛و  . زى يف حياة املريضذات مغ سلوكية

واملالحظة العرضية , املالحظة املنظمة الداخلية من الشخص نفسه لنفسه, )يقوم بها املعالج ومساعدوه(

  . واملالحظة املقيدة, الدورية املالحظة, أو الصدفية

  : عوامل نجاح املالحظة

والشـمول لعينـات   والدقـة والخـربة  واملوضـوعية الرسـيةمد اسس نجاح اسلوب املالحظة عـىل تعت  

  .السلوك تتناول اإليجابيات والسلبيات ونقاط القوة والضعف متنوعة من

   : خطوات إجراء املالحظة

وإعـداد  ,ةاملالحظـ واعداد األجهزة الالزمـة لعمليـة ,اإلعداد والتخطيط املحكم وتحديد الزمان واملكان

الرتكيز عىل السـلوك املتكـرر  وإجراء عملية املالحظة مع . واختيار عينات سلوكية ممثلة  ,دليل املالحظة

  . واالهتامم بالسلوك املالحظ وتفسريه

 

   : دراسة الحالة 

وهـي تحليـل  . املعلومات التي يتم جمعها بكافة الوسائل عـن املـريض هي وسيلة أو أسلوب لتجميع

وهـي وسـيلة لتقـديم صـورة  . للمريض ككل وبحث شـامل ألهـم خـربات املـريض وقف العامدقيق للم

ككــل بهــدف تجميــع املعلومــات ومراجعتهــا ودراســتها وتحليلهــا وتركيبهــا  مجمعــة شــاملة للشخصــية

  وتجميعها وتنظفها
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لـة تتضـمن الحا وتعترب دراسة تاريخ الحالة جزءاً من دراسة . وتلخيصها ووضع وزن كلينييك لكل منها 

أي أنها تعرب مبثابة قطـاع , األخرى  موجزاً لتاريخ الحالة كام يكتبه املريض وكام يجمع عن طريق الوسائل

إىل  ويعترب الحصول عىل املعلومات عن تطلعات املريض . طويل لحياة املريض يختص مباضيه وتتبع حياته

  . ونظرته املستقبلية ني حارض املريضاملستقبل جزءاً هاماً من دراسة الحالة ويفيد يف املطابقة ب

  : عوامل نجاح دراسة الحالة

واالهـتامم  واالختصـار املخـل واالعتـدال بـني التفصـيل املمـل  والدقـة يف تحـري املعلومـات التنظـيم

  . شاملة عن املريض يف ضوء إطار معياري منظم وتعطي دراسة الحالة فكرة عامة بالتسجيل

  : مؤمتر الحالة

األشخاص الذين يهمهم أمر املريض وكـل أو بعـض مـن لديـه معلومـات  ع يضم كل أو بعضهو اجتام 

ومـن أبـرز  . واإلدالء بها وتفسريها وإبداء بعـض التوصـيات مبوافقـة املـريض خاصة به ومستعد للتطوع

  .ويطلق عىل املـؤمتر يف هـذه الحالـة مـؤمتر األخصـائيني , هيئة العالج واألخصائيون أعضاء مؤمتر الحالة

يهمهـم األمـر مـن غـري األخصـائيني يسـمى مـؤمتر األخصـائيني وغـري  وإذا ضم إىل جانبهم آخـرين ممـن

واحـد أو  وقد يكون املؤمتر خاصـاً مبـريض  .املعالج واملريض والوالد وقد يقترص املؤمتر عىل  .األخصائيني

  . بعدد من املرىض

   : عوامل نجاح مؤمتر الحالة

 ,وجعل الحضور اختيارياً  ,ومراعاة املعايري األخالقية ,موافقة املريضاخذ و  قطعقده يف حالة الرضورة ف

 ويتطلـب إعـداداً خاصـاً أو جـدول . غري رسمي مع مراعاة التخصصـات وإثارة اهتامم الحارضين يف جو

  . املريض أعامل وأن يفتتح وتدور جلسته بحيث يؤدي إىل تحقيق الهدف وهو جمع املعلومات عن

   :ت واملقاييساالختبارا

الكثري من العيادات النفسية بإعداد ما  ومام يربز أهميتها هو اهتامم ,من أهم وسائل جمع املعلومات

والعمليـة والفرديـة والجامعيـة  وتتنـوع بـني التحريريـة واللفظيـة ,يسمى برنامج االختبارات واملقـاييس

 , الصـدق  جـب توفرهـا يف االختبـارات؛ومـن الرشـوط الوا , واختبارات مقاييس الرسعة والقـوة واألداء

  وعند تعدد , وسهولة االستخدام , وإظهار الفروق الفردية , واملوضوعية , والتقنني . والثبات



 126

األمـور األساسـية  ويتطلب إجراءها مراعاة بعض . االعتدال يف استخدامها االختبارات واملقاييس يراعى 

وإثـارة  , بإجرائها وتفسري نتائجهـا يار األخصايئ الذي يقوموحسن اخت, اختيار أنسبها حسب الحالة  :مثل

  . مكان ومناخ نفيس مناسب دافعية املريض ألخذها يف

  : السرية الشخصية

رواية الحياة كام يكتبها املـريض عـن  وهي عبارة عن قصة الحياة أو ,الذايت يطلق عليها البعض التقرير

فيها املـريض معظـم جوانـب حياتـه يف املـايض والحـارض  ولوهي وسيلة شبه إسقاطيه يتنا . ذاته بقلمه

 حياتـه ومشـاعره وأفكـاره يفوالخربات واألحـداث الهامـة , والجنيس وتاريخه الشخيص واألرسي والرتبوي

ملدى واسع من الخربات متمركـزة حـول  وقد تكون السرية الشخصية شاملة ,وهواياته وميوله, وانفعاالته

وقد تكـون حـرة  ,ومسائل هامة ددة بخطوط عريضة وموضوعات رئيسيةوقد تكون مح ,موضوع محدد

, واملـذكرات اليوميـة, املـذكرات الشخصـيةو  الكتابة املبارشة ؛ومن مصادر السرية الشخصية ,وغري محددة

  .واإلنتاج األديب الفني واملستندات الشخصية, واملذكرات الخاصة

  : عوامل نجاح السرية الشخصية

وتحديـد التـواريخ  وترتيـب مـادة الكتابـة زمنيـاً ,  وصدقه, للمسئولية ملريض وتحملهاستعداد ورغبة ا

وتـتم كتابـة السـرية الشخصـية  . وضامن الرسية الكاملـة للمعلومـات , واألماكن والشخصيات يف اعتدال

  .يف إطار دليل يحدد خطواتها الرئيسية يف مكان وزمان مناسبني عادة

  : السجل القصيص

القصيص الواقعي و السجل القصيص املشهدي وهو تسجيل موضوعي ملشهد  حياناً السجليطلق عليه أ 

أو عينـة  أي أنه صورة كتابية, مشاهد سلوك املريض يف الواقع يف موقف معني كام هو كقصة واقعية من

 . بالضـبط يف الواقـع سلوكية مكتوبة وقتياً عند حدوث الواقعة السلوكية يسجل الراوي ويقص مـا شـهد

عـىل تعـدد  : ويتوقف نجاح السجل القصيص . تعليق وتفسري وتوصيات قد يضاف إىل السجل القصيصو 

ممثلة من املواقف والخربات واألحداث وتعطي صورة متعددة الجوانب  بحيث تغطي عينة, التسجيالت 

رب ويتضمن وصف السلوك وكتابـة أكـ ويجب أن يكون إجراء السجل القصيص وقتياً  . للشخصية والسلوك

  . قدر ممكن من املوضوعية كام حدث فعالً
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   : السجل املجمع

سجل مكتوب يجمع ويلخص املعلومـات التـي جمعـت  وهو ,املعلومات هو الوسيلة الرئيسية لتجميع
وهو يعترب  ,الوسائل يف شكل مجمع تتبعي أو تراكمي مرتباً زمنياً عىل مدى بضع سنوات عن طريق كافة
, وقـد يقترصـ عـىل صـفحة واحـدة  ,املعلومات عن املريض وحالته وبيئته ويشمل كل ,مخزن معلومات

  . الصفحات وقد يكون متعدد

  : عوامل نجاح السجل املجمع

والحفـظ يف رسيـة  .والدقـة والبسـاطة والتنظـيم . واالستمرار واملعيارية الشمول مع االعتدال واالنتقاء
  . أمينة تامة ويف أيد

ويجـب  . يتناول بنوده الواحد تلو اآلخر يحتاج الفاحص إىل دليل للفحص  :دليل فحص ودراسة الحالة
القياس كـل الفقـرات املـذكورة  وليس من الرضوري أن يتناول . غري مقيد حرفياً  أن ينظر إليه كدليل مرن

   . سن وجنس وثقافة العميل ويجب أن يضع الفاحص يف حسبانه . حرفياً وبجمود

  : البيانات العامة

األقـارب  -. األوالد - . الـزوج أو الزوجـة -. ويل األمـر  -. الوالـدان  -.    ....والجنس ومكان املـيالد  االسم: العميل 
  . واآلخرون

   .اإلحالة محيل الحالة أو جهة -. اآلخرون الذين ميكن االستفادة منهم  -. الذين يعولهم  ألفراد

  : املشكلة أو املرض الحايل

 -.تـاريخ املشـكلة أو املـرض  -. أعراض املشـكلة أو املـرض - . أسباب املشكلة أو املرض -.رض تحديد املشكلة أو امل
  طريقة حل املشكالت

  .األخرى املشكالت أو األمراض -. التغريات التي طرأت عىل الحالة  -. والعالجية السابقة  الجهود اإلرشادية

  

  القياس النفيس 

 

 -. القدرات العقلية  - . الذكاء -. األمراض النفسية يف األرسة -. باملرض النفيس  اإلصابة السابقة - . آخر فحص نفيس
  .الشخصية

األعـراض  - . األسـباب النفسـية للمشـكلة أو املـرض -. الصـحة النفسـية والتوافـق النفيسـ -. الشخصية اضطرابات

  األمراض النفسية -. النفسية للمشكلة أو املرض
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   :البحث االجتامعي

 - . املدرسـة -. األرسة  -. املشـكالت االجتامعيـة يف األرسة  -. االجتامعية السابقة  املشكالت  -حث اجتامعي آخر ب

   . عام  -. املجتمع -. املهنة

  :القياس الطبي

 األمـراض الجسـمية يف -. العمليات الجراحيـة يف األرسة  -. السابقة باألمراض الجسمية  اإلصابة -. آخر فحص طبي 

بيانـات  -. الحالـة الجسـمية العامـة - . اإلصابات والجـروح السـابقة -. األمراض الجسمية الوراثية يف األرسة  -. ة األرس 

فحـوص طبيـة  -. العوامـل العضـوية املسـببة لألمـراض النفسـية  -. الحـواس -. أجهزة الجسم  -. ومعلومات أساسية 

  . أخرى

  : القياس العصبي

األمراض العصبية الوراثيـة  -. األمراض العصية يف األرسة  - .السابقة باألمراض العصبية اإلصابة - . آخر فحص عصبي

ـي  –الشـمي ( األعصـاب املخيـة  . املخ -. يف األرسة   –املبعـد  – ثـاليث الوجـوه –االسـتعطايف  –محـرك العـني  –البرص

 -. املخـيخ  -) . تحت اللسـان  –اإلضايف  – دياملتجول أو الرئوي املع –اللساين البلعومي  –السمعي االتزاين  –الوجهي 

  . فحوص عصبية أخرى. اإلحساس  -. الجهاز العصبي الذايت - . األعصاب الشوكية -. الحبل الشويك 

 

  : مالحظات عامة

مالحظات أو وضع تقـدير عـىل مقيـاس ثـاليث أو خـاميس ملـدى فهـم العميـل لطبيعـة  يجب عىل املالحظني تدوين

  . وغرض القياس

  . غري العادي أو الغريب الذي صدر من العميل أثناء القياس يجب عىل الفاحص مالحظة السلوك

االجتامعـي والفحـص  يكون يف ضوء البيانات العامـة وتحديـد املشـكلة والقيـاس النفيسـ والبحـث : ملخص الحالة

 ب اسمه وتوقيعه وتاريخ القيـاساألخصايئ ويكت ويشمل التوصيات التي يضعها. الطبي والعصبي واملالحظات العامة 

.  

 

  

  التشخيص

هـو الفـن أو  والتشـخيص . وهـو مـن صـميم عمـل املعـالج, النفيس التشخيص عملية هامة يف العالج

تبلـور  وعملية التشخيص عملية معقـدة .ع املرضو ون السبيل الذي يتسنى به التعرف عىل أصل وطبيعة

  نتائج عملية القياس الطويلة
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وهـذا لـه , وأسباب وأعـراض مرضـه تضمن كذلك التعرف عىل ديناميات شخصية املريضوت .املتشعبة 

هو الحصول عىل أساس لتحديد العالج  وهدف التشخيص . قيمة كبرية بالنسبة لكل من املريض واملعالج

ويف التشـخيص نالحـظ أن  .خالل معرفة العمليات املرضية ونوعت االضطراب العضـوي أو الـوظيفي من

ويفيـد التشـخيص الـدقيق يف االختيـار  . خلل يف التكوين النفيس والجسمي للفرد شري دامئاً إىلاألعراض ت

 وقد يكون التشخيص سهالً يصل إليه املعالج يف ,تناسب االضطراب أو املرض السليم لطريقة العالج التي

ولكـن يجـب عـىل , جيـةوخصوصـاً كلـام زادت خربتـه العال . الحال عند النظرة األوىل أو يف املقابلة األوىل

بصفة خاصة  ويحتاج التشخيص بصفة عامة والتشخيص الفارق . التشخيص املعالج أن يتأىن قبل أن يضع

كانـت فرصـة  وكلام كان تشخيص املشكلة أو املرض مبكـر كلـام  .إىل تدريب متخصص عىل مستوى عال

  . نجاح العالج أفضل

  : التشخيص الفارق

يقوم عىل التفرقة املنهجية بني أعراض مرضني أو أكـرث لتقـدير أي  وهو مصطلح مستعار من الطب وه

يحيط علامً بطرق وأساليب زميله يف  ويحتم التشخيص عىل املعالج أن ,منه املريض منهام هو الذي يعاين

ومـن  . عـالج الحالـة هدفهام واحد وهو االثنني حيث أن القياس والعالج وأن تزال الحدود املصطنعة بني

حاالت األمراض نفسية املنشأ واألمراض عضوية املنشأ وحـاالت  : عي االهتامم بالتشخيص الفارقأهم دوا

واالضطرابات الجسمية وحاالت األمراض الجسمية التي يصاحبها اضطرابات نفسـية  االضطرابات النفسية

والتشـخيص  . ألنه يف ضوء هذا التفريق تتحدد طريقـة وإجـراءات العـالج. النفسية الجسمية  واألمراض

العضـوية  والتفريق بني االضطرابات . التعرف الواضح عىل أسباب املرض : الفارق يتطلب االهتامم مبا ييل

واكتشـاف رد فعـل  . واالضـطراب الـوظيفي وتقييم درجة االضـطراب العضـوي . واالضطرابات الوظيفية

املريضـة والشخصـية السـوية  بني الشخصية وتقدير شدة األعراض ألن الفرق . االضطراب الشخصية تجاه

يف تصنيف وتحليـل  وإتباع األساس العلمي واإلحصايئ . من حيث األعراض فرق يف الدرجة وليس يف النوع

وتحديد نـوع  . وتحديد مآل املرض . طبيعة املرض وتحديد فرض تشخييص دينامي بخصوص . املعلومات

هـو  : واسـتجابة األعـراض  : يـة التشـخيصومصـادر الخطـأ يف عمل . يجب أن يتبع وأسلوب العالج الذي

  وجود مجموعة من 
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 . أو عدم وجودها عىل وجود أو عدم وجود العرض الذي نحاول أن نشخصه االستجابات يدل وجودها

وميكـن تفسـري الخطـأ يف  . كدليل عـىل غيـاب املـرض وقد يخطئ املعالج فيفرس غياب استجابة األعراض

املصطلحات وعـدم فهـم طبيعـة عمليـة  عدم فهم التعليامت وعدم فهم ؛مبا ييل وجود استجابة األعراض

 نسيان التعليامت واملعلوماتو  ,تعطى أثناء عملية القياس عدم فهم املعلومات األخرى التي . التشخيص

اسـتجابة  " التشـخيص حـني يعطـي العميـل املعـالج يف والخطأ قد يحدث حني يخطـئ . األخرى املعطاة

الصـدفة   التخمني  أو االعتامد عـىل  ؛وميكن تلخيص أسباب ذلك فيام ييل. ري مريض رغم أنه غ" األعراض 

يـديل بـه املـريض مـن  الكـذب وعـدم إظهـار الحقيقـة فـيامو , أو إيراد استجابات غري متعلقة باملوضوع

دون العميـل الحـل الصـحيح  فقد يدرك, اإلدراك املبارشو . معلومات يف املقابلة أو يف االختبارات النفسية

باملوضـوع التـي تبحـث أو  العمليات غـري املتعلقـة . السري يف عمليات بينية يهدف املعالج الكشف عنها

لتغلب عىل عـدم فهـم ل ؛ والتشخيص ومن طرق التغلب عىل مصادر الخطأ يف . تتعلم يف موقف القياس

 من فهـم التعلـيامت والتأكد عملياً , املصطلحات والكلامت الخاصة يجب إفهام العميل معنى التعليامت

يجـب التأكـد مـن  : تعطى أثنـاء عمليـة القيـاس وللتغلب عىل عدم فهم املعلومات األخرى التي  ,ًجيدا

وللتغلـب عـىل نسـيان التعلـيامت  . ذلـك انتبـاه املفحـوص باسـتمرار واالسـتعانة بالـدليل العمـيل عـىل

 ضـوحها وتكراراهـا والتأكـد مـن أنيجب اختصار التعليامت وسـهولتها وو : األخرى املعطاة  واملعلومات

أو إيـراد اسـتجابات غـري متعلقـة  وللتغلـب عـىل التخمـني أو االعـتامد عـىل الصـدفة . العميل يتـذكرها

وإحـداث , كبري مـن الفقـرات  يجب التغلب بالطرق اإلحصائية عىل أثر التخمني ووجود عدد : باملوضوع

ميكن أن يتضمن كـل اختبـار  : ب عىل مشكلة الكذبوللتغل . والتوزيع العشوايئ للفقرات, توازن عكيس 

 . وميكـن اسـتخدام جهـاز كشـف الكـذب يف بعـض الحـاالت) ك ( للكذب يعرف مبقياس  نفيس مقياساً 

والتفرقـة بـني املعنـى الظـاهري , اإلدراك  يجب التثبت من صـحة : وللتغلب عىل مشكلة اإلدراك املبارش

وللتغلـب عـىل  . أي نـوع مـن الخـداع يف فقـرات االختبـار وجود لإلدراك وبني واقع املثري املدرك وتجنب

يجب تحـايش تعمـيم أو نقـل : التي تبحث أو تتعلم يف موقف القياس  العمليات غري املتعلقة باملوضوع

  . استجابة الحقة استجابة سابقة إىل
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  : التشخيص يف حالة األطفال

وذلك لألسباب اآلتيـة؛ ان الطفـل مـازال ينمـو , خاصة هنا يحتاج التشخيص يف حالة األطفال إىل إشارة

والسلوك العادي وغري العـادي  . إىل متام نضج الشخصية جسمياً وعقلياً وانفعالياً واجتامعياً  ومل يصل بعد

ولذلك , باألطفال تختلف مع النمو األطفال يختلف عنه لدى الكباركام ان املشكالت النفسية الخاصة عند

عرضـاً ملـرض أحـد  وميكن أن يعتـرب مـرض الطفـل يعتـرب ,بدراسة علم نفس النمويجب أن يهتم املعالج 

  . الكبار وخاصة الوالدين ويف تشخيص األطفال يجب االعتامد عىل تقارير .الوالدين أو كليهام

بينام يف التشـخيص  . أساس األسباب يقسم البعض األمراض النفسية والعقلية عىل :التشخيص واألسباب

ويجب أال يقترص التشخيص عـىل مجـرد إعطـاء  . يصنف البعض األمراض عىل أساس األعراض : واألعراض

امـا يف التشـخيص  . بدراسة العالقات الدينامية بني األعراض ويجب االهتامم, اسم ملجموعة من األعراض 

ل ويجـب أن يصـ . املوفـق والعـالج النـاجح القياس الدقيق هو حجر الزاوية للتشـخيص فيعترب والقياس

وتـتم عمليـة التفسـري يف  . وضعه بالنسبة لباقي األمـراض النفسـية التشخيص إىل تصنيف املرض وتحديد

 عن طريق فرض عدد أو أكرث من الفـروض املتعلقـة باألسـباب ومحاولـة إثبـات كـل منهـا أو التشخيص

 . والعالج النفيسأكرث من نظريات الشخصية  ويدخل يف عملية التفسري االستناد إىل نظرية أو . استبعاده

التشخيص تدخل يف صميم عملية العـالج وال تقترصـ  ويرى البعض أن عملية. ويرتبط التشخيص بالعالج 

االختبارات واملقاييس التي تسـتخدم يف عمليـة  ويجب االستعانة بالعديد من . عىل كونها مجرد متهيد له

   . التشخيص

  : املآل

ما هو املرض مع نظرة إىل  شخيص يتناول حارض املرض مبعنى وحارضه والت القياس يتناول مايض املرض

ويتضـمن  . يف ضـوء ماضـيه وحـارضه فإنه يتناول مستقبل املرض اي ماذا سـيحدث لكن املآل . مستقبله

وأسـبابه وأعراضـه ومكاسـبه وفحصـه وتشخيصـه وطريقـة  التنبؤ الذي يتحدد يف ضوء بداية املرض املآل

هو  وهدف عملية تحديد املآل . وبيئته وظروف حياته وصحته العامة فقهوشخصية املريض وتوا, عالجه 

املآل املتوقع وتحديد أنسب طرق العـالج لتحقيـق أكـرب قـدر مـن  توجيه وتحسني عملية العالج يف ضوء

  للنجاح  وتحديد حد مرن, النجاح 
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   . يساعد يف تقييم عملية العالج

كلام كـان ظهـور  .وحادة كلام كانت بداية املرض مفاجئة : ومآل املرض يكون أفضل يف الحاالت التالية

 وإذا عرفـت األسـباب املهيئـة بدقـة  .ومدته قصرية قبل بدء العالج ويف خـالل سـتة أشـهر املرض حديثا

 . إذا كانـت األعـراض غـري حـادة  .األرسة وعندما ال توجد عوامل وراثية يف  .وعرف سبب مرسب محدد

 وإذا تنـاول القيـاس جميـع النـواحي  .األولية والثانوية من املرض قليلة سبوكلام كانت األهداف واملكا

حـدوث  وإذا بدأ العالج مبكرا وقبل  .دقيقا وإذا كان التشخيص  .النفسية واالجتامعية والطبية والعصبية

وإذا   .الفريـق النفيسـ والطبـي واالجتامعـي وإذا كان العالج سـليام وبأسـلوب  .أي تدهور يف الشخصية

 وكلام كانـت الشخصـية قبـل املـرض  .العملية العالجية وكان تعاونه صادقا تحمل املريض مسئولياته يف

التوافـق العـام والشخيصـ واالجتامعـي  وكلـام كـان للمـريض تـاريخ مـن .متكاملة ومرنة وناضجة نسبيا

مـريض بعـد العـالج والرعايـة االجتامعيـة لل وعندما تكون البيئة االجتامعيـة ,والرتبوي واملهني والجنيس

 وعنـدما تكـون ظـروف حياتـه . وعندما يقبل بنفسه طالبـا العـالج. أفضل وعندما تكون بصريته ,أفضل

  .سليمة وعندما تكون صحته العامة  .أحسن
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  الفصل الخامس

     الصحة النفسية للمرأة

      

من املرتددين عىل العيادات % 70-60لمرأة اذا ما عرفنا ان ما نسبتهالنفسية لصحة لتكمن االهمية ل   

وافقهـا النفيسـ؛ فهـل وهناك تساؤالت عن ماهية العوامل التي رمبا تؤثر عىل ت, اءـالنفسية هم من النس

رضـاعة إىل انقطـاع  بسبب التكوين البيولوجي ذو اإليقاع املتغري من طمث شهري إىل حمل إىل والدة إىل

أم أن الوضع االجتامعـي للمـرأة  الطمث وما يصاحب هذه التغريات من مظاهر فسيولوجية وانفعالية ؟

ىل إصابتها بالعديـد مـن االضـطرابات النهاية إ هو الذي يضعها تحت ضغوط مستمرة ومتعددة تؤدي يف

أم أن املرأة أكرث قدرة عىل التعبري عن معاناتها النفسية وأكرث شجاعة يف .  النفسية والعصبية والجسدية ؟

  املساعدة الطبية يف حني يعجز الرجل عن التعبري ويخجل من طلب املساعدة أو يتعاىل؟ طلب

يشبه الفرع الخاص  ة لألطباء النفسيني بإنجلرتا لالعرتاف مباهذه األسئلة وغريها دفعت الكلية امللكي   

باألبحاث الالزمة لهذا الشأن بداية من  باالضطرابات النفسية لدى املرأة وتشجيع مجموعة خاصة للقيام

 وبعد ذلك خصصت املجلة األمريكية للطب النفيس عددين كاملني عن عالقة املرأة بالطب, 1995عام 

ووعىل مستوى املؤمترات تم عقد أول مؤمتر   .املرأة معالجة نفسية أو مريضة نفسية النفيس سواء كانت

ومازال يعقد كل عام  1970معهد الطب النفيس يف انجلرتا عام  يف" املرأة والصحة النفسية " دويل عن 

األمم  يةويضاف إىل ذلك املؤمتر الدويل عن املرأة والذي عقد يف بكني تحت رعا بداية من ذلك التاريخ،

من  عىل الرغم, قضايا املرأة من جوانبها املختلفة وذلك بهدف تحسني نوعية حياة املرأة ملناقشة املتحدة

ه عامة واألمريكية بوج االنتقادات وعالمات االستفهام حول هذا املؤمتر النحيازه لوجهة النظر الغربية

  .خاص

املرأة يف عالقتها  وقبل كل ذلك هناك تراث عظيم يف األديان والحضارات املختلفة يهتم بتنظيم شئون 

من (القرآن الكريم سورة كاملة ففي, بالرجل عىل وجه الخصوص وعالقتها باملجتمع والحياة بصفة عامة

  رآن الكريم والسنة الرشيفةالواردة يف الق عن النساء إضافة إىل األحكام التفصيلية) طوال السور
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 .مبينة مكانة املرأة ودورها وأثرها 

  املرأة واملرض النفيس

تكون املرأة قبل املراهقة أقل عرضة لالضطرابات النفسية ذات الصلة بالنمو 

املرىض  ، ولكن إذا تتبعناها يف مراحل منوها التالية نجدها متثل غالبية(Neurodevelopment)العصبي

وقد بينت معظم الدراسات   .ن حيث العدد ومن حيث احتياجهن للرعاية النفسيةالنفسيني م

وهناك   .خاصة االضطرابات النفسية البسيطة املجتمعية ازدياد نسبة االضطرابات النفسية يف النساء

واالكتئاب واالضطرابات  بعض االضطرابات التي تكاد تكون أكرث التصاقاً باملرأة مثل اضطرابات األكل

الكحول واملخدرات تكون أكرث التصاقاً  نفسجسمية واضطرابات الجسدنة يف حني أن الفصام وإدمانال

حظاً مع  بالنسبة للرجل فإنها تبدو أحسن)1:2(وإذا كانت املرأة سيئة الحظ مع االكتئاب. بالرجل

استجابتها تكون أقل و  حيث وجد أنها أقل إصابة به إضافة إىل أن شدة املرض) الشيزوفرينيا(الفصام

  .اختالفات يف الحساسية للدوبامني للعالج تكون أفضل ويبدو أن هذا يرجع الختالفات جينية تؤدي إىل

  تأثري املرض النفيس للمرأة عىل األرسة

اآلمن  تعترب األرسة هي الوحدة االجتامعية األهم، وهي الحضن لألطفال والسكن للزوج واملالذ   

األم، فهي يف مركز  فئ للجميع، ويف قلب هذا الكيان الدافئ الحنون نجدوالغطاء الواقي والحضن الدا

تغيب مصطلحات الحب والحنان والدفء  الدائرة الحنونة والراعية وبدونها ال تكون هناك أرسة، وبغيابها

األكرب  ولذلك إذا حدث اضطراب نفيس ألي فرد من أفراد األرسة فإن املرأة تتحمل العبء  .والرعاية

اإلدمان لدى االبن، االنحراف  عته الشيخوخة لدى الزوج،(الخط األول واألسايس للرعاية واالحتواء وتشكل

تتزلزل األم ويتصدع بنيانها، أي حني تصاب مبرض  ولكن الكارثة األكرب تقع حني) السلويك لدى البنت

قوة الضامة الرابطة ممثلة البنيان األرسي بأكمله معرضا للتناثر حيث إن ال نفيس فهنا يهتز املركز ويصبح

بصريتها  واضطربت) الشيزوفرينيا(اهتزت، فكيف نتخيل حال األرسة وقد أصيبت األم بالفصام يف األم قد

بيتها ورعاية زوجها  كيف وهى يف هذه الحالة تقوم بإدارة, واختل حكمها عىل األمور وتشوه إدراكها

الذي يجعلها عاجزة عن فعل أي يشء  م باالكتئابوأطفالها ؟ أو كيف نتخيل حال األرسة وقد أصيبت األ 

  , لنفسها فضال عن غريها



 ١٣٧

ولذلك !! نفسها وأطفالها وزوجها بعد أن كانت هي منبع الحب والحنان ويجعلها كارهة كل يشء حتى

تستدعي رعايتها يف املقام األول  فإصابة األم باملرض النفيس يعترب بكل املقاييس كارثة متعددة األبعاد

  .افتقدوا قلب األم وروحها ويدها الحانية رسعة وفاعلية مع رعاية أفراد أرستها الذينوب

  العنف ضد املرأة

الدول  فام زالت نسبة كبرية من النساء حتى يف, ونقصد بذلك العنف بنوعيه الظاهر والسلبي  

هذا , ت أحيانااملو  يتعرضن للرضب من أزواجهن بدرجات مختلفة يصل بعضها إىل%) ٧٠-٥٠(املتقدمة

والتجاهل والتحقري واإللغاء والقهر  باإلضافة إىل العنف السلبي األكرث انتشارا واملتمثل يف اإلهامل

وهذا العنف السلبي يكمن وراء الكثري من االضطرابات  واالستعباد والعناد واملكايدة من جانب الزوج،

  .لدى املرأة النفسجسمية واضطرابات الجسدنة

 الـلـه صىل الـلـهإىل تراثنا الديني يف هذه املسألة نجد أنه ليس هناك ما يثبت أن رسول وحني نعود   

الذي ورد يف  عليه وسلم يستنكر يف حديثه الـلـهوهو صىل , عليه وسلم قد رضب أحدا من زوجاته

يرضب أ : " بينهام فيقول الصحيحني رضب الرجل لزوجته وكيفية الجمع بني ذلك وبني العالقة الحميمية

 الـلـهصىل  الـلـهواذا كان رسول "  .آخره يرضبها أول النهار ثم يجامعها, أحدكم امرأته كام يرضب العبد

وقد سأل , "رضبا غري مربح : " حدودا لذلك فقــال عليه وسلم قد نهى عن الرضب إال للرضورة فقد وضع

  .فقال بالسواك ونحوه .. ما الرضب غري املربح ؟: عطاء ابن عباس

  :املرأة يف القرآن والسنة

   :وفيام ييل نورد بإيجاز شديد وضع املرأة يف القرآن والسنة قال تعاىل

َجَعَل لَُكْم ِمْن أَنُفِسكُْم أَْزَواجاً َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَزَْواِجُكْم بَِننَي َوَحَفَدًة َوَرزَقَُكْم ِمْن  لـهالـ وَ (قال تعاىل

َوِمْن آيَاتِِه أَْن (وقال تعاىل ). ٧٢(سورة النحل)ُهْم يَْكُفُرونَ  الـلـه يُْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِة  الطَّيِّبَاِت أَفَِبالْبَاِطلِ 

يَاٍت لَِقْوٍم َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم أَزَْواجاً لِتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ ِيف َذلَِك آل 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَىس أَْن يَُكونُوا َخرْياً (وقال تعاىل ). ٢١(سورة الروم )يَتََفكَُّرونَ 

االِْسُم  َقاِب ِبئَْس ِمْنُهْم َوال نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَىس أَْن يَُكنَّ َخرْياً ِمنُْهنَّ َوال تَلِْمزُوا أَنُفَسُكْم َوال تََنابَزُوا ِباألَلْ 

يا أيها الناس  "وقال تعاىل). ١١(سورة الحجرات )الُْفُسوُق بَْعَد اِإلميَاِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُْولَِئَك ُهْم الظَّالُِمونَ 

  اتقوا
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ومن آياته أن خلق لكم من " . )1(النساء  "... ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

وعارشوهن باملعروف فإن "  ).21(الروم ..." ورحمة يها وجعل بينكم مودةأنفسكم أزواجاً لتسكنوا إل

الرجال قوامون عىل النساء ".  )19(النساء " كثريا فيه خريا الـلـهكرهتموهن فعىس أن تكرهوا شيئا ويجعل 

عليه  ـهالـلصىل  الـلـهوقال رسول   ).34(النساء  "بعضهم عىل بعض ومبا أنفقوا من أموالهم الـلـهمبا فضل 

ذهبت تقيمه  استوصوا بالنساء خرياً فإن املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما يف الضلع أعاله فإن ":وسلم

ال يفرك  "عليه وسلم  الـلـهصىل  وقال )...متفق عليه( " كرسته وإن تركته مل يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء 

أكمل  " عليه وسلم الـلـهوقال صىل  ).. لمرواه مس( " مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً ريض منها آخر 

حبب  "عليه وسلم  الـلـهوقال صىل  ).رواه الرتمذي(" املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم

 . " إيل من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني يف الصالة

 :صعوبات الخدمات النفسية للمرأة

وأكرث مرونة يف العالج   قبوالً لفكرة املرض النفيس وأكرث طلباً للمساعدةبالرغم من أن املرأة أكرث   

استفادتها من العالج فهي تحتاج اإلذن  وأكرث تحسناً معه واستفادة منه إال أن هناك عوائق كثرية تعوق

اإلنكار للمرض النفيس أو يخافون من  من زوجها أو أقاربها ليك تذهب للعالج، وهم لديهم حالة من

وكرثة اللجوء للمعالجني الشعبيني والدجالني حيث ترجع  ,أو يعتربونه ضعفا يف اإلرادة أو اإلميان, صمتهو 

وظهور الكثري من االضطرابات   .األحيان إىل مس الجن أو السحر أو الحسد املرأة مرضها يف كثري من

ة تجاه االضطرابات النفسية وبعض االعتبارات االجتامعي  .النفسية لدى املرأة يف صورة أعراض جسامنية

  .االنحراف األخالقي مثل اإلدمان واضطراب الشخصية وحاالت الهوس والفصام خاصة إذا ارتبطت بشبهة

وعدم وجود أماكن عالجية كافية   .وإمكانية تعرض املرأة لالستغالل أو االبتزاز خالل مراحل العالج

  .ومناسبة الحتواء املرأة حتى تُشفى

  لنفسية لدى املرأةاإلضطرابات ا

من %  10-2من النساء،وما نسبته%  40من االمثلة عىل ذلك كدر ما قبل الدورة الشهرية حيث يصيب

واالرتباط , واالضطرابات النفسية أثناء الحمل كاالتجاهات نحو الحمل. ملساعدة طبية النساء يحتجن

  األم النفيس بني
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أثري الحمل عىل العالقة الزوجية واالضطرابات النفسية وت, وسيكولوجية زوج املرأة الحامل, والجنني 

اإلضطرابات النفسية بعد الوالدة؛  و .الكاذب والقيء أثناء الحمل بيكا الوحم والحمل(املصاحبة للحمل

صورة اعتالل مزاج  من النساء بعد الوالدة بأيام قالئل يف %50وتحدث يف , مثل كآبة ما بعد الوالدة

الوقت وال تتطلب سوى  لتعب وقلق ورسعة استثارة، وتقل حدة األعراض معورسعة بكاء وشعور با

وتكمن , من كل ألف والدة 2-1وذهان ما بعد الوالدة ويحدث يف   .الطأمنة والدعم النفيس من األرسة

من % 9أي أن , يقمن بقتل أطفالهن% 4يف حني أن , من املريضات يقمن باالنتحار %5الخطورة يف أن 

الوالدة قريبا  ومن الناحية اإلكلينيكية يكون ذهان ما بعد). لألم أو للطفل(لن خطر املوت يحم الحاالت

وهو يحدث يف أي   .ذهانية من االضطراب الوجداين ثنايئ القطب أو االكتئاب الجسيم املصحوب بأعراض

والوقت , أسبوعني لثالثة بعد الوالدة والوقت املتوسط لحدوثه هو من, وقت يف السنة األوىل بعد الوالدة

ويعتقد أن هذا االضطراب يحدث نتيجة التغريات الهورمونية  .األكرث توقعا هو مثاين أسابيع بعد الوالدة

أو اإلصابة ببعض األمراض مثل تسمم , الضغط الجسدي والنفيس لعملية الوالدة أو, الرسيعة بعد الوالدة

 الجتامعية، وحني يتم تشخيص هذا االضطراب فيجب أن يؤخذ األمربعض العوامل النفسية وا الحمل أو

لدخول  بجدية شديدة حيث إنه يعترب أحد الطوارئ النفسية التي تحتاج لعناية خاصة ورمبا تحتاج

ومشكالت املرأة   .والتعامل معه مبضادات االكتئاب ومضادات الذهان والليثيوم وغريها, املستشفي

من % 40املسئولية عن  فقط من حاالت العقم يف حني يتحمل الرجل% 60عن  فاملرأة مسئولة, العاقر

من % 80وحدها، وقد بينت الدراسات أن  ومع هذا يقع اللوم والعبء النفيس عىل املرأة, تلك الحاالت

كبرية من هذه الحاالت تكمن وراءها عوامل  وأن نسبة, حاالت العقم ال يوجد سبب عضوي يفرسها

الزوجية مام يؤثر عىل التوازن الهورموين وعىل انقباضات  عدم التوافق يف العالقة: انفسية نذكر منه

رصاعات نفسية لدى املرأة حول فكرة القرب من الرجل وما يصاحب ذلك من  وجود, الرحم واألنابيب

 واالستقذار للعالقة الجنسية ورمبا يصاحب ذلك إفراز مواد مضادة تقتل الحيوانات مشاعر التحريم

الناضجة بيولوجيا  الشخصية األنثوية غري, )املرأة املسرتجلة(الشخصية الذكورية العدوانية, ملنويةا

الزوجة التي تأخذ دور , وضعيف الربود الجنيس والذي يسببه أو يصاحبه نشاط هورموين باهت, ونفسيا

  األم لرجل سلبي
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اإلنجاب واللهفة عليه واستعجاله شدة التعلق ب, وعدمه وجود رغبات متناقضة يف الحمل, واعتامدي 

والتي تؤثر (الصدمات االنفعالية املتكررة , إىل نزول البويضة قبل نضجها مام يؤدي) املرأة املستعجلة(

وعنق  املبطن للرحم وتؤدي إىل انقباضات كثرية وغري منتظمة يف األبواق واألنابيب والرحم عىل الغشاء

 ).الرحم

ذلك حني يكرب األبناء  ثري من النساء يف بداية األربعينات وأحيانا قبلوتحدث يف ك أزمة منتصف العمر

املرأة نفسها وحيدة فتستغرق يف التفكري يف  وتجد, وحني ينشغل الزوج مبسئولياته, وينرصفون لحياتهم

فاتتها وعىل أشياء فعلتها ثم تنظر إىل حارضها فتجده أقل  ماضيها وتشعر باألىس واألسف عىل أشياء

وأبناءها الذين ضحت , فزوجها الذي عاشت معه مل يكن أبدا هو فارس أحالمها مام كانت تحلم به بكثري

 وشبابها الذي كانت تعتز به وتركن إليه قد بدأ, يحققوا طموحها ومل يشعروا بتضحيتها من أجلهم مل

ختلف النساء يف وت ثم تنظر إىل املستقبل فتشعر بالخوف والضياع،, يتوارى وجاملها قد أخذ يف الذبول

ومتر األزمة بسالم خاصة حني تدرك  فهناك نساء ناضجات يتقبلن األمر بواقعية, مواجهتهن لهذه األزمة

باملرحلة العمرية التي متر بها وتحاول رؤية مميزاتها  نجاحاتها السابقة كأم وكموظفة وكزوجة وتعرتف

ني معاناتهن عمن حولهن ولذلك تظهر يتحملن ويقاومن يف صمت ويخف وفريق ثاين, واالستفادة منها

وفريق ثالث يفضلن االنطواء والعزلة , النفسجسمية أو اضطرابات الجسدنة عليهن بعض األعراض

 الحياة أو ينرصفن إىل العبادة ويتسامني عن رغبات البرش ويشعرن بالصفاء والطأمنينة ويزهدن يف

أمل التعويض عن  والنجاح يف مجاالت كثرية عىلوفريق رابع يستغرقن ىف العمل والنشاط , واألنس باهلل

التصايب والترصف كمراهقات يف  وفريق خامس يلجأن إىل, اإلحساس باإلحباط والفشل يف الحياة املاضية

التي تعتربها أخرية فتقع يف املحظور الذي مل  مالبسهن وسلوكهن ورمبا تستعجل الواحدة منهن الفرصة

براثن املرض النفيس كالقلق أو االكتئاب أو الهسترييا أو أعراض  يقعن يف وفريق أخري, تقع فيه يف شبابها

 املرض أو الرهاب أو أي اضطراب نفيس آخر، والعالج يكمن يف استعداد املرأة لهذه الجسدنة أو توهم

مبا تحقق ثم  والرضا, املرحلة قبل بلوغها ثم القبول الناضج بها وبكل مرحلة عمرية سابقة أو تالية

ووجود أهداف ذاتية , واألبناء وعدم تعليق كل اآلمال واألحالم عىل الزوج, لة تحقيق املزيدمحاو 

  وحقيقية لكل مرحلة من 
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باهلل تعطيها اإلحساس باألمن الدائم واإلحساس بالرىض مبا قسمه  ووجود عالقة قوية, مراحل العمر

حالة  لدعم واملساندة من زوجها وأبنائها يفعنده يف الدنيا واآلخرة، وتحتاج املرأة ل واألمل فيام الـلـه

توجد املساندة فال بأس من  كونهم صالحني يف هذه املرحلة ويف كل املراحل، أما إذا تضاعفت األزمة ومل

  .املساعدة الطبية املتخصصة

مختلفة أهمها الشعور  هي حاالت مفاجئة ومزعجة جدا تأيت يف صور ):الزلزال النفيس(نوبات الهلع 

أو , وأنه قد توقف أو كاد أن يتوقف ورسعة رضبات القلب أو هبوط حاد ومفاجئ يف القلب, ختناقباال 

اليدين والقدمني مع الشعور بفقد التوازن  برودة وتنميل يف األطراف وعرق غزير أو ضعف يف

قد أو أنها عىل وشك ف, وشك املوت أو أنها متوت فعال وتشعر املريضة أنها عىل, واحتامالت السقوط

إىل أقرب مستشفي أو طبيب فيقال لها بعد عمل الفحوصات أنها  ولهذا تهرع, السيطرة أو الجنون

تهدأ وال تسرتيح ألن النوبة تباغتها يف أي وقت ويف أي مكان فتهدد سالم حياتها  ولكنها ال, سليمة متاما

يف  بيب النفيس وتدخلبيتها وتصاب باالكتئاب، ولألسف الشديد يتأخر ذهاب هذه املريضة للط فتلزم

وعالج هذه الحالة  دوامة الفحوصات والتحاليل وترتدد عىل أطباء القلب والباطنة والصدر دون جدوى،

مانعات اسرتداد السريوتونني  فبجرعات متوسطة من, بسيط وميرس عىل الرغم من إزعاجها ودراميتها

النفيس املعريف السلويك تتحسن معظم  العالج أو مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات مع) ماسا(النوعية

  .الـلـهالحاالت بإذن 

خاصة األسرتوجني  نتيجة النخفاض مستوى الهورمونات األنثوية): سن اليأس(ما بعد انقطاع الدورة

االضطرابات الفسيولوجية كاإلحساس  تحدث بعض األعراض النفسية مثل االكتئاب والقلق يصاحبه بعض

واإلحساس بالصداع والحرقان والسخونة يف قمة الرأس  ,لربودة والعرق الغزيربالسخونة يتبعه إحساس با

للطعام، وأحيانا تكون األعراض بسيطة ومتر بسالم وتخف حدتها مع  مع اضطراب يف النوم والشهية

تكون شديدة مام يستدعي العالج الطبي والنفيس، والعالج التعوييض بالهورمونات  الوقت، وأحيانا أخرى

  .لحالة الجسدية والجنسية ولكنه ال يؤثر بشكل مبارش عىل الحالة النفسيةا يحسن

السبب وراء ذلك  ورمبا يكون, 1: 2املرأة عرضة لالكتئاب أكرث من الرجل بنسبة : املرأة واالكتئاب

  التكوين العاطفي للمرأة أو خربات التعلق والفقد 
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 قة أو العمل املستمر بال راحة أو كل هذه األسباباملتالح أو التغريات البيولوجية الكثرية يف حياتها

  .مجتمعة

جسامنية يك  فاملعاناة النفسية تتحول بال وعي ألعراض: االضطرابات النفسية ذات الشكل الجسدي

تعرتف باملعاناة النفسية  تأخذ مرشوعية الشكوى وبالتايل العالج واملساعدة خاصة يف مجتمعات ال

أو آلخر ال تستطيع التعبري عن مشاعرها  أو أن املرأة لسبب, أو اإلميان وتعتربها ضعفا يف الشخصية

األعراض الجسامنية رصخة استغاثة ملن يهمهم األمر فعال  فيتوىل جسمها هذه املهمة عنها وبذلك تكون

  .لألوالد أو نداء قرب للزوج أو

فاشلة ثم تعاين من  عىل أنهاوهي تعاين من الطالق ثم تعاين من نظرة املجتمع لها : املرأة املطلقة

إشباع حاجاتها العاطفية والجنسية  شكوكه فيها عىل أنها أكرث قابلية للغواية ثم تعاين من حرمانها من

تركهم لها الزوج أو تعاين من الحرمان منهم حني يأخذهم  واألرسية ثم تعاين مسئولية العناية باألبناء  إن

مساعدة للمرأة املطلقة غري ما يجود به أهلها من الطعام مجتمعاتنا وسائل  زوجها، وال توجد يف

أقرب إىل  واملأوى ونظرات الشفقة، والوصمة التي يلحقها املجتمع باملطلقة تجعل زواجها ثانية والرشاب

للمطلقة وإزالة الوصمة  املستحيل، كل هذه األمور تحتاج إىل الكثري من املراجعات والرؤية اإليجابية

  .عنها

مشاعرها واحتياجاتها  ينىس الجميع احتياجاتها ويعتقدون أنها قد ماتت أو عىل األقل ماتت: األرملة

إضافة إىل حرمانها االقتصادي  لذلك تعاين حرمانا عاطفيا وجنسيا بقية حياتها, منذ مات زوجها

ل هذه يف نفسها أو يف احتياجاتها يف مث ويصبح من العار عليها أن تفكر, واالجتامعي هي وأوالدها

  .موقفنا من األرملة وموقفها من الحياة الظروف، ولذلك نحتاج كمجتمع أن نعيد النظر يف

يدري بها أحد عىل  كثريا ما تقع املرأة الثكىل فريسة لالكتئاب أو القلق أو كليهام دون أن: الثكىل

عتاد إىل االكتئاب حدود الحزن امل ولكن األمر يف هذه الحاالت يتجاوز, اعتبار أن حزنها يبدو منطقيا

  .املريض الذي يحتاج بالرضورة إىل تدخل طبي نفيس

االقتصادية الخانقة  كثري من الرجال سافروا للعمل خارج البالد تحت وطأة الظروف: زوجة املسافر

ولهذا تجد , األبناء والسيطرة عليهم وتركوا زوجاتهن يعانني الوحدة والفراغ ويقاسني من صعوبة تربية

  وتكبت احتياجاتها العاطفية والجنسية وتكتسب صفات  سافر نفسها تفقد أنوثتها شيئا فشيئازوجة امل
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وإن مل تفعل ذلك رمبا أفلت منها , حياتها وعىل أبنائها وعىل نفسها الذكورة يك تستطيع السيطرة عىل

 بل نتكلم عن أو زمام نفسها ووقعت يف املحظور، ونحن هنا ال نتكلم عن حاالت محدودة زمام أوالدها

عام أو عامني وال  ماليني تركهن أزواجهن رمبا بعد الزواج بشهور قليلة وال يرونهن إال شهرا واحدا كل

متباعدة وقروش قليلة تسد  يربط بني الزوجني خالل سنوات الغربة الطويلة غري اتصاالت تليفونية

املرأة نفسها غري قادرة عىل تغيري وتجد  وحني يقرر الزوج أن يعود يجد نفسه غريبا يف أرسته. الرمق

  .ويحدث الطالق بعد كل هذا العذاب والحرمان برنامج حياتها وحياة أبنائها فيقع الشقاق

 :ست قواعد أساسية تساعد املرأة يف التغلب عىل املرض النفيس

  .ةتجنبي الشكوى الدامئة وعليك أن تتذكري أن كل انسان يتعرض للمشاكل اليومي... ـ ال للشكوى

تجنبي اإلشفاق عىل النفس وحاويل أال تشغيل نفسك بترصفات الغري وتجنبي ... ـ ال لطلب الشفقة

  .التفكري السلبي وكوين مرحة

تجنبي البحث عن الدوافع التي يف املعاين التي تكون مختفية وراء ما يقوله أو .... ـ ال للتحليل السلبي

  .يفعله اآلخرون

جنبي التطلع إىل مستويات الكامل املبالغ فيها ألن مستويات النجاح إذا كانت ت.... ـ ال للكاملية الزائدة

  .أكرب بكثري من مقدرتنا يتسبب عنها بالتأكيد الرصاع والكبت

  .تجنبي تحليل نفسك وأفكارك باستمرار....ـ  ال لالحباط والتفكري االجرتاري

 .ىل قسط كاف من النومتجنبي الغذاء غري املناسب وأحصيل ع.....ـ  ال للطعام اليسء
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  الفصل السادس

  

  القلق النفيس
 

  
  

 

  : القلق النفيس

 مبختلف أنواعها، وتكون أعراضه بصـورة دامئـة ىف صـورة  أمراض القلق من أكرث األمراض انتشاراً  تعترب   

  .فكريـة القـدرة عـيل الـتحكم يف وسـاوس عـدم و, ."Overwhelming"شعور بالهلع أو الخوف الشديد

واهتـزازات   .وتصـبب العـرق. وشـعوربالغثيان  ,تعيـد اإلنسـان ملعايشـة الحـدث ووجود ذكريات مؤملة

  .عضلية مع الشعور بعدم الراحة الجسدية

إن القلق النفيس يختلف عن الشعور بالعصبية والقلق الذي يسبق حدوث شئ معلوم، حيث أن     

ويف الحالة املرضية يكون . تحكم يف إيقاف الشعور بالقلقالقلق النفيس يكون ال سبب له وال ميكن ال

يف حالة عدم العالج يكون الشخص املصاب بأحد أنواع . القلق أحد أسباب عدم التقدم أو التفكري يف حل

القلق يف حالة من الخوف الشديد والرعب مام قد يؤثر عيل حالته العملية والفكرية مام يؤدي اىل 

ومن حسن الحظ أن هذه األمراض تستجيب للعالج الدوايئ . ميل واالجتامعيخسارته عيل الصعيد الع

والسلوىك وإن كانت تحتاج لبعض الوقت واملثابرة واملتابعة عيل العالج مع القيام بالتغري السلويك 

  . املطلوب من املريض

  :أنواع أمراض القلق

عـراض وحـدوثها فجـأة دون سـابق وهو قلق نفيس حاد يتميز عن غـريه مـن األنـواع بشـده األ  :الهلع -أ

إنذار، مع الشعور بأن املريض سوف ميوت يف هذه اللحظة وقد تتطور الحالـة اىل تجنـب املواقـف التـي 

إن حـدثت يف الشـارع يتجنـب املـريض الخـروج اىل الشـارع، حيـث  حدثت فيها أعراض الهلـع، فمـثالً◌ً 

  . تسيطر عليه فكرة أن املوت سيدركه ولن يكون هناك منفذ له

وعـدم . وارتعاش األطـراف .وتصبب العرق. رضبات قلب رسيعة وعنيفة: واألعراض األساسية للهلع هي 

ودواروشـعور بعـدم . وغثيـان واالالم يف الـبطن. وإحساس باالختنـاق. القدرة عيل التنفس بشكل طبيعي

  والشعور بعدم القدرة . توازن
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ورعشـة فجائيـة وحـدوث نوبـات . ل يف األطـرافوتنميـ. عيل التحكم وأن املريض سيفقد عقله أو ميوت

يشـعرون  ىضغلـب املـر أ ومبا أن هذه األعراض تحدث فجأة وبدون سـبب محـدد فـإن . سخونة بالجسم

  .كأنها ذبحة صدرية

نحن جميعنا نشعر بالخوف يف بعض األحيان، ولكن الخوف الشـديد املـريض يكـون : الخوف الشديد -ب

نه ال يستحق هذا الكم مـن الخـوف ولكنـه ال يسـتطيع الـتحكم يف املريض نفسه مدرك بعدم جدواه، أل 

مواقـف بعينهـا  هذا الخوف، وعادة ما يكون الخوف مرتبط بأشياء معينه أو أنشطة محـددة أو أحيانـاً◌ً 

قد يكون هذا الخوف بدرجة عالية بحيث يجعل اإلنسـان يتجنـب هـذه املواقـف أو األمـاكن مـام يـؤثر 

إذا كان الخوف من التحدث أمام األغراب أو أشخاص ال يعـرفهم  فمثالً. عمليةبصورة سلبية عيل حياته ال

وهنالك ثالثة أنواع أساسية . اإلنسان ويؤثر بصورة سلبية عيل حياته االجتامعية مام يؤدي به اىل االنطواء

  :الخوفمن 

 وهو شعور بخـوف حـاد وشـديد يصـعب الـتحكم بـه عنـد التعـرض: الخوف الشديد من شئ محدد -1

والتي تعترب غري مؤذيه يف الحـاالت ) اإلبر –نوع من الحرشات  –منظر الدم (ملوقف أو خوف من شئ ما 

وهؤالء األشخاص مـدركني أن مخـاوفهم ال أسـاس لهـا وهـي زائـدة عـن املفـروض ومبـالغ فيهـا . العادية

  . ولكنهم ال يستطيعون السيطرة عيل الشعور بالخوف الداهم الذي ينتابهم

وهو الخوف الشديد الذي يصاحب املريض عندما يتعرض ملوقف اجتامعي معـني : االجتامعيالخوف  -2

حيث يشعر الشـخص بكـم . مثل التحدث أمام مجموعة من األشخاص أو إلقاء محارضة أمام جمع الناس

رغبـة بـالتبول ورهبـة شـديدة  –رعشـة باليـد  –عرق شديد  –من القلق الشديد ورضبات قلب رسيعة 

  .للموقف

كالخوف من التعرض لنوبة هلـع يف أمـاكن عامـة يصـعب الهـروب منهـا ومـن شـدة : رهاب الساحة -3

الشعور بالخوف يتجنب املريض التواجد يف هذه األماكن العامة مام له تأثري عيل نشاطه اليومي وحياتـه 

  .االجتامعية

  :الوسواس القهري -ج

و تـردد أفكـار غـري منطقيـة عـيل ذهـن املـريض ـــهObsessive Compulsive Disorder ان الوسواس القهـري 

  بصورة مزعجة له نفسه ألنه يدرك أنها غري سليمة
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ولكنها تثري يف نفسه قلق شديد يدعوه يف أغلب األحيان للقيام بأفعال بصورة متكررة عيل أمل الـتخلص  

ففـي . فكريـةمن هذه األفكار ولكنها تظل تردد بداخله مام يدخل املريض يف حلقة مفرغة من وسـاوس 

وساوس النظافة تسيطر عىل املريض فكرة تلوث اليد مام يسبب له انزعاج شديد وقلق نفيسـ حـاد مـام 

يدعوه اىل غسل األيدي عدة مرات بأسلوب معني متكرر ولكن يف كل مرة يغسل يده فيها ال يـزال يشـعر 

يجعلـه يغسـلها مـرة ثانيـة  بأن يده ما زالت غري نظيفة وتسيطر فكرة اتساخ اليد عىل ذهن املريض مام

وتوجد أمثلة عديدة هل أغلقت الباب جيدا هل أغلقت الشـبابيك هـل كتبـت . وهكذا… وثالثة ورابعة 

األرقام بصورة صحيحه ويف كل مرة تردد هذه الفكرة ألوقات طويلة يتبعهـا القيـام بعمليـة تأكـد بصـورة 

نفسه يشعر بعدم صحة هذه الفكرة ولكنه ال ويجب األخذ يف االعتبار أن املريض . متكررة وبنفس النمط

ومن املالحظ مدى . يستطيع أن مينع نفسه من التفكري فيها والتأثري بها والقيام بعمل شئ يقلل من شأنها

حيث أنهـا . املعاناة التي يعانيها مريض الوسواس القهري ومدى تدخل هذه األفكار يف سري حياته اليومية

  .يف الحياة االجتامعية أو العملية تعطله عن عمله وعن االشرتاك

  :مثال
وأستعدادى للخروج من املنـزل يف . ان كل شيئ عىل ما يرام التأكد انني أقىض اليوم كله ىف يقول جامل عن نفسه؛       

 غري متأكد ان كنت قد أطفئت جميع االجهزه الكهربائيه مثل املوقـد الكهربـاىئ، واغلقـت الصباح يستغرق ساعة، ألنني

أشعر باالرتياح أعيد كل يشء مـن   اتأكد ألرى ان كانت مدفئة الغاز مغلقة خمس مرات، ولكن اذا مل  ثم. يع النوافذجم

وانا اصل اىل العمل متـأخرا ,  تفحص كل ىشء بدال عنى مرة اخرى يف النهاية عىل أي حال اسأل رشيكة حياىت أن,  جديد

اذا مل افحـص كـل ىشء يصـيبنى قلـق ال ميكننـي .... أكون قـد اخطـأتمرات خوفا أن  أعيد فحص كل ىشء عدة.... دامئا

 ....سالوم نفيس بشدة... لكننى اعتقد انه لوحدث يشء مروع .... امر يدعو للسخرية أعلم ذلك انه .... تحمله

 :هنا مساعدة نفسك

 عرَّض نفسك لالفكاراملزعجه  

  السيطرةقد يبدو األمرغريبا، ولكنها طريقة للحصول عىل املزيد من  
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لنحو نصف  انت يف حاجة اىل القيام بذلك بشكل منتظم. واستمع اليها ، أو أكتبها واعد قراءتها سجلها. عليها 

  .ساعة كل يوم حتى ينخفض القلق

 قاوم السلوك القهرى ولكن ال تقاوم الفكر الوسواىس.  

 املفيد التحدث اىل رجل دين  ون مناذا كانت أفكارك تشمل القلق عىل اميانكم او الدين فاحيانا ميكن ان يك

  .ملساعدتكم عىل التأكد اذا كانت املشكلة حقا َمرَضية

  بأحدى مراكز العالج النفيس للمساعدة اتصل.  

 التثقيف السيكولوجي. 

  

   
  اختبار الوسواس القهري

 ال نعم)عامل عام للوسواس والقهر: (العامل األول 

  .تطاردين األفكار املزعجة

  .لني أشياء تافهةتشغ 

   .أنا شخص موسوس 

   .تسيطر عيل أفكار سيئة 

   .أنا شخص مرتدد 

    .أنا متفائل 

   .أضطر للقيام بأشياء ال قيمة لها  

   .ال أستمتع بحيايت كبقية الناس  

     

  )النظافة والنظام: (العامل الثاين 

   .أغسل يدي مرات كثرية  

    .معينةتسيطر عيل نظم   

   .أستطيع أن أحسم بني األمور  

  )الشكوك الوسواسية: (العامل الثالث 

   .لدي أسئلة يستحيل اإلجابة عنها  

   .أشك يف أشياء كثرية  
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   .تلح عىل خاطري أشياء معينة  

  )البطء: (العامل الرابع 

  .أتخذ القرارات برسعة  

   .أنجز األعامل ببطء شديد  

   .أتضايق بشدة عندما تصدر عني بعض األفكار  

    .أعد األشياء غري الهامة  

  )املراجعة: (العامل الخامس 

  .أتأكد قبل النوم من إغالق األبواب  

    .أعود للمنزل للتأكد من غلق األبواب  

  )انتفاء الوسواس والقهر: (العامل السادس 

  .ال أكرر أشياء معينة  

   .لست مجرباً عىل فعل أشياء معينة  

   .ال أحب النظام الصارم  

   .ال أفكر فيام يقوله الناس  

  )االهتامم بالتفاصيل: (العامل السابع 

  .ال أهتم بالتفاصيل  

   .أنا شخص مدقق ودقيق جداً   

  )التكرار: (العامل الثامن 

   .أميل إىل تكرار األشياء أو العبارات  

     

  )الرتتيب: (العامل التاسع 

   .قبل النوم أعمل أشياء معينة  

   .أشعر بأين مضطر إىل ترتيب األشياء  

   .أنىس األشياء املزعجة  

    .تلح عىل خاطري عبارة معينة 
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  : ضغط ما بعد الصدمة -د

حيث , ىل حدث صادم يف حياتهموهو نوع من االضطراب النفيس الذي يحدث لهؤالء الذين يتعرضون ا   

ويتميـز هـذا . تكون حياتهم وشعورهم باألمان مهدوما مثل اختطاف طائرة أو الزالزل أو حرائق يف املنزل

ودائـم التفكـري يف . املرض بشعور املريض بأنه فاقد للشعور وال يستطيع أن يتعايش مـع األحـداث حولـه

لديه شعور بـالقلق الـدائم وعـدم األمـان وكأنـه كارثـة و . الحادث الذي تعرض له وكأنه مير به مرة أخرى

وعادة ما يصاب هؤالء املريض باالكتئـاب النفيسـ الحـاد وهـؤالء املـريض بحاجـة اىل . أخرى سوف تحدث

  .العالج النفيس فور وقوع الحادث حتى يتمكنوا من اجتيازه بأقل خسائر نفسية

الوقت يك تظهر أعراضه ، وهذا الوقـت يتفـاوت بعد الصدمة يأخذ بعض  ومن املعروف أن ضغط ما      

 Kaplan and )فيقرصـ ىف بعـض الحـاالت إىل أسـبوع ويطـول ىف حـاالت أخـرى ليصـل إىل ثالثـني سـنة

Sadock 1994 )   وتتفاوت شدة األعراض من وقت آلخر ولكنها تبلغ ذروتها ىف أوقات االنضغاط النفيسـ

مـن % 30الصـدمة أن  عـداالت النمطيـة مـن كـرب مـا بوقد تبني من الدراسات التي أجريت عىل الحـ. 

يعـانون مـن % 20و , يستمرون ىف املعاناة من بعض األعراض البسيطة% 40الحاالت يتم شفاؤها متاما و 

وهناك عالمـات تشـري إىل توقـع . كام هم أو يتدهورون أكرث% 10يف حني يبقى , أعراض متوسطة الشدة 

أقـل مـن سـتة (قرصـ مـدة األعـراض, عد وقت قصري من وقوع الحدثظهور األعراض ب: املآل الجيد منها

وأخـريا عـدم وجـود اضـطرابات , وجود تـدعيم اجتامعـي جيـد, كفاءة أداء الشخصية قبل املرض, )شهور

 .نفسية أخرى مصاحبة للحالة 

  :القلق النفيس العام -هـ

ورة مزعجـة، ال يسـتطيع معهـا من القلق املستمر الزائد عن الطبيعي يشعر به املريض بص حالةوهو     

 –ويكون هنا املـريض يف حالـة قلـق . التكيف أو القيام بأعامله اليومية أو املشاركة يف الحياة االجتامعية

دائم التوقع السيئ ويستثار من أقل مؤثر خـارجي أو  –كثري االهتامم باألمور الصحية والعائلية  –عصبية 

وحـاالت القلـق مبختلـف . ري متناسبة مع حجم الفعل األسـايسله ردود أفعال عصبية وعنيفة غ –داخيل 

مبضادات القلق املختلفة مع وجود عـالج سـلويك يف صـورة جلسـات عـالج نفسـية  أنواعها تعالج أساساً◌ً 

وميثل القلق النفيس املرتبة األوىل يف . يساعد املريض عىل اجتياز هذه املرحلة والعودة اىل طبيعته األولية

  االنتشار
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وبـني القلـق  األمراض النفسية وهناك فرق بني القلق الطبيعي املرغوب كالقلق مثالً أيام االمتحانـات بني 

  :وتظهر األعراض النفسية عىل شكلني .املريض الذي يحتاج إىل تدخل األطباء

  بالراحة الشعور بالعصبية أو التحفز والخوف وعدم اإلحساس .1

أو آالم الصدر وبرودة األطراف  قلب أو رعشة اليديناألعراض الفسيولوجية الجسمية كخفقان ال .2

عـىل التفكـري والرتكيـز مـام يكـون لـه  والقلق النفيس أيضـا يـؤثر. واضطرابات املعدة وغري ذلك

  . مردود سلبي عىل التحصيل الدرايس أو العميل

  :النفيس اىل وتعود أسباب القلق

يؤدي إىل القلق وهي ما يسمى  مام أسباب ناتجة عن األفكار املكبوتة والنزعات والغرائز .1

  . بالعوامل الديناميكية

  . يعرف بالتجاوب الرشطي العوامل السلوكية باعتباره سلوكاً مكتسباً مبنياً عىل ما .2

ظهور زمرة من األعراض الجسمية  عوامل حيوية بإثارة الجهاز العصبي الذايت مام يؤدي إىل .3

وجد ثالثة نواقل يف الجهاز العصبي  املختلفة وقدوذلك بتأثري مادة االبنفرين عىل األجهزة 

 والسريوتونني (Norepinephrine) النورابنفرين تلعب دوراً هاماً يف القلق النفيس هي

(Serotonin) والقابا (GABA) .  

واضحة يف القلق النفيس سيام يف مرض  أثبتت الدراسات وجود عوامل وراثية: العوامل الوراثية  .4

  . Panic Disorder الفزع

األمراض التي تندرج تحت هذا  وعندما نتحدث عن القلق النفيس فإننا نتحدث عن مجموعة من

  : األمراض من هذه. املسمى وكل مرض يتميز ببعض الخصائص املميزة له 

 الفزع والخوف البسيط Simple phobia  

 رهاب الخالء Agora phobia  

 الخوف االجتامعي Social phobia   

  القهريالوسواس Obsessive compulsive Disorder  

 قلق الكوارث Post traumatic stress Disorder  
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 حاالت القلق الحاد Acute stress  

 القلق العام Generalized anxiety Disorder  

 القلق الناتج عن األمراض العضوية Organic anxiety استخدام األدوية أو Anxiety 

related to medicine  

 القلق النفيس املصاحب لالكتئاب Anxiety - Depression  

  

  : مثال تطبيقي عىل العالج النفيس

  

  
 NICEبيان تخطيطي للمرشد العالجي الضطراب القلق حسب الـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ما هي اعراض املريض

, طاقـة منخفضـة , عزلة , نقص االهتامم واملتعة , مزاج منخفض 

انخفـاض , طراب الـوزن اض, اضطراب نوم , نقص او زيادة شهية 

  مشاعر ذنب وافكار انتحارية, الرتكيز 

 نعم

←  
ــي  ــد العالج ــل املرش أدخ

  لالكتئاب
  ال  

↓  

, رعب مفـاجئ , هجامت من الهلع , خوف 

  تركيز سيئ وتجنب, نوم سيئ 

نعم
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                                                                                            ↓ ↓  ↓    
  

  

            →         

        →               نعم

  

   ال↓                                                                                                         

  

               →         

        →                 نعم

  

                                                                

   ال↓                                                                                                                     

  

                                

           →         

     →               نعم

↓  

 ادخل املرشد الخاص بالقلق

اضطراب الهلع مـع او بـدون 

  رهاب الساح

  "1اذهب للخطوة " 

هجــامت متقطعــة مــن الهلــع او القلــق مــع 

  افعال تجنبية ملنع هذه املشاعر

ــاب  ــي, ره ــاب اجتامع ,ره

  رهاب بسيط

العالقـة لهـذا املرشـد بهــذا " 

  "النوع من القلق 

  هجامت من القلق املثار من حاث خارجي

  انزعاج وقلق, نوم يسء , نركيز يسء , استثارة 

 اضطراب القلق املعمم

  "1اذهب للخطوة " 



 156

  

رتيف الرعاية الصـحية يف اتخـاذ القـرار بالنسـبة للتشـخيص وكـل مراحـل يجب اشرتاك جميع مح -1

  .الرعاية

يجب تزويد املرىض وذويهم مبعلومات عن طبيعة عالج اضطراب الهلع واضطراب القلق املعمم  -2

 .تتضمن استعامل الدواء واآلثار الجانبية املحتملة

موعـات املسـاعدة الذاتيـة يجب تزويد املرىض وعائالتهم مبعلومات عن مجموعات الـدعم ومج -3

 .وتشجيعهم للمشاركة يف هذه املجموعات

بـالرغم مـن أن األدويـة قـد تسـبب (يجب تعريف املرىض الذين وضعوا عىل مضادات اكتئـاب  -4

وهـذه األعـراض عـادة . أنها تسبب أعراض سحب لدى إيقاف الـدواء أو إنقـاص الجرعـة) أعراض تحمل

  .قف الدواء فجأةمعتدلة ولكن ميكن أن تكون قوية إذا أو 

 

  .خطوات تدبري اضطراب الهلع واضطراب القلق املعمم بشكل عام -3

  التشخيص: الخطوة األوىل -أ

يجب الحصول من خالل التشخيص عىل معلومات هامة ورضورية مثل تاريخ املرض تـداخالت سـابقة 

  .خصائص فردية وثقافية أو أي معلومات قد تكون هامة يف العناية الالحقة –

  عرض املعالجة من ضمن العناية األولية: الخطوة الثانية -ب

  :بالنسبة الضطراب الهلع -1ً

البنزويازبينات مرتبطة فأقل النتائج عىل املدى البعيد ويجـب أن ال يكـون قـد وصـف يف عـالج  -

  .سابق الضطراب الهلع

مع العلـم أنـه أي من األمناط التالية كتداخل عالجي يف الرعاية األولية يجب عرضه عىل املريض  -

 يجب أخذ خيار املريض يف الحسبان

وإن هذه األمناط من التداخالت مرتبة حسب املدة التي تحتاجها للتأثري والتي يكون الطلب عليها أقل 

  :وهي كامييل

  ).CBT(العالج النفيس  -1

 غري مرخصة لالستعامل يف اضـطراب الهلـع ولكـن) الكلومبريامني و االميربامني( SSRIعالج دوايئ  -2

  .لوحظ فعاليتها يف التدبري
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 .الدعم الذايت -3

  :بالنسبة الضطراب القلق املعمم -2ً

  .أسبوع 4 – 2يجب أال تستعمل ألكرث من : البنزويازبينات -

األمناط التالية من التداخالت العالجية يجب أن تعرض عىل املريض ويجب إعالمه بأنهـا طويلـة  -

 .األمد

 C.B.Tعالج نفيس  -1

 SSRIعالج دوايئ  -2

 .C.B.Tدعم الذايت مستند عىل مبادئ الـ امل -3

وإذا مل يتحسن املريض عـىل العـالج يجـب أن يقـيم مـرة . اختيارات العالج البديل: الخطوة الثالثة -ج

  .أخرى والبدء بعالج آخر

ويف أكـرث الحـاالت إذا كـان هنـاك . مراجعة وعـرض توصـيات مـن الرعايـة األوليـة: الخطوة الرابعة -د

والشخص مل يتحسن ولديه اعـراض هامـة يجـب احالتـه إىل ) سواء نفيس او دوايئ(ريض تداخالن عىل امل

  .اختصايص الخدمات الصحية العقلية

  .الرعاية يف الخدمات الصحية العقلية االختصاصية: الخطوة الخامسة -هـ

  .يجب هنا دراسة الشخص بشكل شامل وإعادة تقييمه وتقييم بيئته وظروفه االجتامعية

  :امة حول اضطراب القلقمعلومات ه

  حق قدره) غالباً (ال يقدر  -4سبب للعجز واالىس  -3مزمن  -2شائع  -1

  :كل التداخالت العالجية املحتملة الضطراب القلق متوفرة -

  . CBT -  أ

 .دوايئ -  ب

 .دعم ذايت -  ت

  .املرىض يتحسنون عىل العالج ويحافظون عىل وضع أفضل -

  .قرارات يحسن النتائجإن ارشاك املرىض بشكل فعال مع املعالجني باتخاذ ال -

  :املرشد العالجي -4

  إن هذا املرشد يحتوي عىل توصيات لتدبري اضطراب القلق املعمم واضطراب 
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  .يف الرعاية األولية والثانوية والجامعية) سنة 18≥ (عند البالغني ) مع أو بدون رهاب الساح(الهلع 

  :تدبري العام الضطراب الهلع واضطراب القلق املعمم -5-1

رىض اضطراب الهلع والقلق املعمم وكذلك القامئني عىل الرعاية الصحية بحاجـة ملعلومـات كاملـة إن م

وإن مثل هذه املعلومات رضوريـة التخـاذ القـرار املشـرتك بـني . حول طبيعة الخيارات املتاحة للمعالجة

  .كال االضطرابني كام يجب اعطاء معلومات حول الكلفة االقتصادية واالجتامعية لعالج. املعالج واملريض

  :اتخاذ القرار املشرتك -  أ

  .إن اتخاذ القرار املشرتك يجب أن يحسن من النتائج الرسيرية -

 .إن اتخاذ القرار املشرتك يحدث خالل عملية التشخيص وكل مراحل العالج -

يجب تزويد املرىض وذويهم والقـامئني واملشـرتكني يف الرعايـة واملعالجـة مبعلومـات عـن طبيعـة  -

 .االضطرابني متضمنة اآلثار الجانبية لألدويةوعالج كال 

اختيار املريض للعالج والتجارب العالجية السابقة ونتائجها يجـب أن تؤخـذ بعـني االعتبـار عنـد  -

  .اختيار العالج التايل

 :اللغة -  ب

يجب عىل املعالج والقامئني عىل الرعاية الصحية استخدام لغـة خاليـة مـن املفـردات التخصصـية وإذا  

  .يجب رشحها للمريضاستخدمت 

  .املرحلة األوىل يف تدبري كل من اضطراب الهلع واضطراب القلق املعمم -5-2

 .ICD 10حسب " املعايري التشخيصية"التشخيص 

 .ICD10اضطراب القلق املعمم حسب 

 6توتر وهواجس ومشاعر خوف بخصوص مشاكل وحوادث الحياة اليوميـة تسـتمر ملـدة أقلهـا  -1

  .شهور

 .4إىل  1واحد منها عىل األقل من بني األعراض ) 2(أو الجدول ) 1(من الجدول  مع أربعة أعراض -2

ــايب أو  -3 ــق الره ــع أو القل ــطراب الهل ــية الض ـوط التشخيص ــق الرشـ ــطراب ال يحق أو  OCDاالض

 .االضطراب املراقي
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 ICD10اضطراب الهلع حسب 

أي ال (ث بشكل عفوي يعاين من نوب هلع متكررة غري ثابتة الرتافق بظرف أو يشء محدد وتحد -1

  .ال ترافق نوب الهلع التعرض لظروف خطرة أو مهددة للحياة). ميكن التنبؤ بها

 :تتصف نوبة الهلع مبا ييل -2

  .نوبة محددة بوضوح من االنزعاج والخوف -

 .تبدأ فجأة -

 .تبدأ ذروتها خالل دقائق وتستمر لعدة دقائق عىل األقل -

إىل  1واحد منها عىل األقل من بـني األعـراض ) 1(ل مع أربعة من أعراض القلق الواردة يف الجدو  -

4. 

غري ناجمة عن مرض عقيل أو عضوي وال عن اضطراب مزاج أو اضطراب جسدي الشكل ويقـال  -3

إن اضطراب الهلع شديد عند االصابة بـأربع نـوب عـىل األقـل كـل أسـبوع ملـدة أربعـة  ICD10حسب 

  .سابيعأسابيع ومعتدل عند االصابة بأربع نوب خالل أربع أ 

يجب أن تنتـزع العمليـة التشخيصـية معلومـات هامـة عـن تـاريخ املـرض والسـوابق الدوائيـة  -

  .والخصائص الفردية الثقافية

 .يجب عىل الطبيب أن ينتبه للحاالت املختلفة باالكتئاب أو سوء استعامل دوايئ -

زمنـي يجب معرفة تسلسل الشكايات التي يعاين منها املـريض وهـذا يسـاعد يف رسـم تسلسـل  -

 .لألعراض وبذلك يتم تحسني أوضاع املرىض بفهم أولويات العالج

عندما يعاين املريض من قلق مختلط باالكتئاب يجب معالجة القلق أوالً ثـم تـدبري االكتئـاب يف  -

 .املراحل التالية

من املهـم التنويـه بـأن هجمـة الهلـع ال تشـكل بالرضـورة اضـطراب هلـع ويجـب الرتكيـز هنـا  -

 .هجمة الهلع ملنع تطورها إىل اضطراب هلع باملعالجة عىل

  إن املرىض الذين لديهم أمل صدري غالباً ما يكون ذلك يف سياق -
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وهنـاك شـيئان . اضطراب الهلع خاصة إذا كان املريض شاباً أو أنثى أو مل يكـن لديـه داء تـاجي حاليـاً  

  .آخران هام األمل الصدري غري الوصفي، أو سوابق قلق

  :لعالج اضطراب الهلع 5ىل ا 2املرحلة  -5-3

  .تقديم عالج من الرعاية األولية: 2املرحلة 

  :خيارات املعالجة

 CBTالعالج النفيس الداعم  -1

 الدوايئ -2

  .ويكون االختيار نتيجة التقييم واتخاذ القرار املشرتك, وكل منها فعال, الدعم الذايت -3

  :بشكل عام

  .ويجب عدم وصفه ملريض اضطراب الهلعالبنزويازبينات لديها نتائج أقل عىل املدى البعيد  -

 .مضادات الذهان ومضادات الهستامني غري مستطبان -

 .يجب عرض جميع أمناط العالج عىل املريض وتخبريه يف ذلك -

 :إن التداخالت التي متتلك دليل أقوى حول مدة التأثري هي من األدىن لألعىل -

  .دعم ذايت -3).    مضاد كآبة(دوايئ  -CBT    .2عالج نفيس  -1

 .CBT: العالج انفيس -  أ

  .يجب أن يقوم به فقط أشخاص مدّربون حريصون عىل االلتزام بتطبيق الربتوكول العالجي -1

 .جلسة CBT 7 – 14عدد جلسات  -2

 .أشهر 4ساعة للجلسة وملدة ال تتجاوز الـ  2- 1يأخذ شكل جلسات أسبوعية  -3

 .ات املهمة والرضورية املناسبةالعالج السلويك املعريف القصري يجب أن يكون مركزاً عىل املعلوم -4

5- CBT  ساعات ويجـب أن يكـون مصـمامً فقـط بتكميـل العـالج بالـدعم  7القصري يكون حوايل

  .الذايت
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6- CBT املركز عىل فرتة زمنية قصرية قد يكون مناسباً أكرث 

  ).مضاد اكتئاب: (العالج الدوايئ -  ب

  .دى الطويليجب أن يستخدم مضاد االكتئاب يف تدبري اضطراب الهلع عىل امل -

 :أصناف مضادات االكتئاب التي متتلك دليل عىل التأثري العالجي هي -

SSRI  +ثالثيات الحلقة، واألمور التي يجب أخذها بعني االعتبار عند االختيار بينهام هي:  

  .عمر املريض -  أ

 .فشل املعالجة السابقة -  ب

ذايت املتعمـد بالجرعـة أخذ جرعة زائدة من قبل املـريض بالخطـأ، أو امكانيـة األذى الـ: املخاطر -  ت

 .الزائدة

 .التحمل الدوايئ -  ث

 .التداخالت الدوائية مع األدوية املرافقة يف العالج - ج

 .اختيار املريض للمعالجة البدئية - ح

 .التكلفة االقتصادية - خ

كل املرىض الذين سيعالجون مبضادات االكتئاب يجب تزويدهم مبعلومات حول اآلثـار الجانبيـة  -

وخطر قطع الدواء املفاجئ كام يجب اعالم املريض ) ابرة للقلق يف بداية العالجمثل الزيادة الع(املحتملة 

ولذلك يجب االستمرار بتناولـه وإن أي ايقـاف , عن تأخر تاثري الدواء وأنه يحتاج لبعض الوقت ليتم ذلك

  .له سوف يسبب أعراض سحب

- SSRI )ولكـن إذا مل يحـدث رّخص ملعالجـة اضـطراب الهلـع ) سريترالني، باروكسيتني، فلوكسيتني

 .أسبوع من بدء العالج يجب التفكري بالكلومريامني واالمييربامني 12تحسن خالل 

 .عند وصف مضاد االكتئاب يجب األخذ بعني االعتبار النقاط التالية -

  .رفع الجرعة ببطء لتجنب اآلثار الجانبية -  أ

وقد يكون ذلك رضورياً  يف بعض الحاالت قد تستطب الجرعة الدوائية عند الحد األعىل املقبول، -  ب

 .ولذلك يجب أن تعطى

  .يف بعض الحاالت قد تكون املعالجة طويلة األمد رضورية -  ت
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أشهر عـىل األقـل بعـد الوصـول للجرعـة املثاليـة  6إذا تم التحسن يجب االستمرار بالعالج ملدة  -  ث

 .املطلوبة وبعد ذلك يتم انقاصها بشكل تدريجي وخالل فرتة زمنية طويلة

أسبوع من العالج يجب اختيار مضـاد اكتئـاب آخـر مـن الصـنف  12ث التحسن بعد إذا مل يحد -

  .البديل أو منط آخر من العالج

يجب عىل املعالج أن يخرب املريض أن أكرث املرىض الـذين عـانوا مـن أعـراض االنسـحاب الـدوايئ  -

 .قلق –أرق  –تعرق  –صداع  –اقياء  –غثيان  –وخز  –كانت دوخة 

النسحابية معتدلة يجب طأمنة املريض ومراقبة األعراض، وإذا كانت شـديدة  إذا كانت األعراض -

يجب إعادة تقييم املريض ووصف دواء من نفس الصنف ولكن ذو عمر نصـفي أطـول ويجـب تخفـيض 

 .الجرعة بشكل تدريجي مع االستمرار يف مراقبة األعراض

  .C.B.T معتمدة عىل مبادئ الـ Biblio Therapy: الدعم الذايت والتثقيف - ج

مجموعات دعم متكن من اللقـاءات . (اعطاء معلومات حول مجموعات الدعم وأماكن وجودها -

، أو اعطـاء CBTوجهاً لوجهن أو مجموعات دعم باملشاركة الهاتفية والتي تكون مستندة عىل مبادئ الـ 

  .معلومات إضافية عن جميع سامت اضطرابات القلق

 .تناقش مع املرىضالنشاط كجزء من الصحة العامة يجب أن  -

يوجد بحث حايل يقرتح اعطاء املريض العالج السلويك االستعرايض عن طريـق الحاسـوب والـذي  -

 .قد يكون ذو قيمة يف تدبري القلق واالضطراب االكتئايب ولكن عىل أي حال هذا ال يحمل دليل كايف

-  
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  الفصل السابع

  االرشاد النفيس والصحة النفسية
  

  :مفهوم اإلرشاد

يعترب اإلرشاد العنرص األسايس والعملية الرئيسية يف عمليات التوجيه وخدماته وهو العالقة التفاعليـة      

واإلرشاد هو عالقـة مواجهـه بـني  .قيق أهداف التوجيهالتي تنشأ بني املرشد الرتبوي واملسرتشد بهدف تح

يكون فيها املرشد بهذه العالقة وبالكفايات التـي ميلكهـا قـادرا , شخصني احدهام املرشد واألخر املسرتشد 

عىل توجيه املوقف التعليمـي للمسرتشـد ومسـاعدته إلدراك ذاتـه ودوافعـه وإمكانـات مسـتقبله وفهـم 

, د من اسـتخدام قدراتـه وطاقاتـه بشـكل ايجـايب يلبـي حاجـات مجتمعـهمشكالته حتى يتمكن املسرتش

وليتمكن من الوصول إىل اتخاذ القرارات املناسبة يف اختيار الحلول التـي تناسـبه للصـعوبات واملشـكالت 

وقد , ويتخذ اإلرشاد أساليب مختلفة فقد يكون مبارشا أو غري مبارش فرديا أو جامعيا . التي تعرتض حياته

ويعتمـد . إلرشاد تربويا أو مهنيا أو لحل املشكالت النفسية واالنفعاليـة أو السـلوكية أو غـري ذلـكيكون ا

  .اإلرشاد عىل املقابلة اإلرشادية أو عىل وسائل أخرى مسانده كاالختبارات بأنواعها الشخصية والرتبوية

  

  :العالقة بني الرتبية والتوجيه واإلرشاد

وكنتيجـة لتطـور , ن تركيز الرتبية يف املدارس عـىل املـواد الدراسـية واملعلـم يف بداية القرن الحايل كا      

الفكر الرتبوي بدأت تسود النظرة القائلة إن محـور الرتكيـز يف الرتبيـة والتعلـيم هـو الطالـب وانـه ككـل 

متكامل بحيث أصبحت الرتبية والتعليم من اجل الحياة وليست من اجل العلـم كـام كـان سـائداً وتهـتم 

مو شخصية الطالب يف كافة جوانبها وهذه الفلسفة الحديثة للرتبية تلتقـي متامـاً مـع فلسـفة التوجيـه بن

  : واإلرشاد حيث يتفق الجانبان

  

حول األهداف النامئيـة وهـي االهـتامم بتنميـة شخصـية الطالـب يف كـل جوانبهـا وإيصـاله إىل  .1

  .مستوى الذي يتناسب وقدراته وإمكاناته

  .ق الفردية ويعمل عىل تحقيق مطالب النمو للمراحل العمرية املختلفةكالهام يراعي الفرو  .2
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كل منهام يهتم بتعليم الفرد الحياة الواقعية من خالل مساعدته عىل فهـم ذاتـه بشـكل أفضـل  .3

  .وتطوير قدراته عىل مواجهة مشكالته ووضع أهداف مالمئة له والعمل عىل تحقيقها

وهـذا يعنـي . ان يجمع بينهام مصلحة الطالـب ومسـتقبلهإن كافة الخدمات التي يقدمها الجانب .4

كـام أن , أن الرتبية والتوجيه وجهان لعملة واحدة وان كانت الرتبية اعم واشمل وتضم التوجيه 

لذا فالتوجيه واإلرشاد مكمالن للعملية الرتبوية , التوجيه اعم واشمل من اإلرشاد ويضم اإلرشاد 

فالرتبيـة . ة سوى يف األساليب التي تتحقق بها أهداف كل منهاموألهدافها وال يختلفان مع الرتبي

والتوجيـه يصـل إليـه عـن طريـق اإلرشـاد وكالهـام , تصل إىل الفرد املتعلم عن طريق التعلـيم 

يحمل خرب تعليمية إال أن التعليم مبا ينقله يعرب عن إرادة املجتمع وينقل رصيد الثقافة السائدة 

يف حـني يعنـى التوجيـه , هارات عىل شكل مناهج يقرها املجتمـعمن قيم وأعراف ومعلومات وم

, واإلرشاد بالفرد وحاجاته ويساعده عىل التعرف بناء عىل اختياره مع مراعاة حاجـات املجتمـع 

  .كام أن الفرد يتمتع بحرية أكرث يف العملية اإلرشادية مام هو متاح لديه يف املوقف التعليمي

  مفهوم التوجيه 

لتوجيه مجموع الخدمات الرتبوية والنفسية واالجتامعية واملهنيـة التـي تهـدف إىل مسـاعدة يقصد با     

الفرد عىل فهم ذاته ومشكالته وبيئته بشكل أفضل مـام يسـاعده عـىل التخطـيط ملسـتقبل حياتـه وفقـا 

, اتـه إلمكاناته واستعداداته وقدراته العقلية والجسمية ومليوله بأسلوب يشبع حاجاته ويحقق تصـوره لذ

كام يهدف إىل مساعدة الفرد عىل تحديد أهدافه مبا يتفق مع إمكاناته وإمكانات بيئتـه باختيـار الحلـول 

األمر الذي يؤدي إىل تكيفه مع ذاتـه ومـع مجتمعـه بشـكل , والطرق التي تناسبه لتحقيق هذه األهداف

الشخصـية وبهـذا املعنـى  أفضل مام يساعده عىل بلوغ أقىص ما ميكن أن يبلغـه مـن النمـو املتكامـل يف

كـام يشـتمل أيضـا , أو الشخصية أو املهنيـة, يتضمن التوجيه ميادين متعددة كالتعليم أو الحياة األرسية 

وقـد يكـون التوجيـه . عىل خدمات متعددة كتقديم املعلومات أو الخدمات اإلرشادية والتوافـق املهنـي 

  . لحارض واملستقبل مستفيدا من املايض وخرباتهمبارش أو غري مبارش فرديا أو جامعيا وهو يهدف إىل ا

  :الحاجة إىل التوجيه واإلرشاد
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إن العملية التوجيهية مبا فيها اإلرشاد هي عملية مستمرة ال تقترص عىل وقـت دون األخـر وال تتنـاول     

للتغـريات  وقد ظهرت الحاجة إىل التوجيه واإلرشاد نتيجة, مرحلة دون األخرى فهي مستمرة طول الحياة 

والتطورات التي حصلت يف املجتمع يف جميع مجاالت الحيـاة التعليميـة واملهنيـة واألرسيـة واالقتصـادية 

ويف مجملها نتج عنها ظهور كثري من , واالجتامعية مام أدى إىل اختالف ظروف الحياة التي يعيشها الفرد 

ية هذا باإلضافة إىل التطور الـذي طـرأ عـىل املشكالت االجتامعية واالقتصادية والنفسية واملهنية والسلوك

أساليب التعليم وطرقه ومناهجه بحيث تم التأكيد عىل االهـتامم بنمـو الطالـب ككـل سـواء انفعاليـا أو 

هذا االهتامم أكد الحاجة إىل دخول خدمات التوجيه واإلرشـاد بشـكل متخصـص يف , جسديا أو اجتامعيا

  .بويةاملدرسة كجزء ال يتجزأ من العملية الرت 

وقد تبني ان الفرد والجامعة يف جميع املواقع واملراحل العمريه أو التعليمية بحاجة إىل توجيه       

  :وإرشاد يك يتمكن الفرد من

  ).معرفته لنفسه(فهمه لذاته .   1

  .معرفته لبيئته املحيطة وبظروف حياته الحارضة واملستقبلية.   2

  ).حياته واقع(التكيف مع ذاته ومع بيئته .   3

  .تطوير قدراته وإمكاناته إىل أقىص حد ممكن من النمو.   4

  .تحقيق ذاته.   5

  

  

  : إن للتوجيه واإلرشاد وظائف أساسية

واكتساب مهـارات , وتتمثل يف إثراء معرفة الطالب بنفسه والعامل املحيط به: الوظيفة البنائية اإلمنائية   -

وهذا يتطلب رعاية للنمو السـليم , ية نحو ذاته ونحو اآلخرينالسلوك االجتامعي وتطوير اتجاهات ايجاب

وتضمني ذلـك , مبختلف مظاهره ومعرفة متطلبات وحاجات املراحل العمرية املختلفة التي مير بها الفرد 

  .يف برامج التوجيه واإلرشاد يف املدرسة

وتشـمل تنميـة , يـه واإلرشـادتحتـل الوظيفـة الوقائيـة حيـزا كبـريا يف بـرامج التوج: الوظيفة الوقائيـة   -

إمكانات الطالب بهدف اجتناب الوقوع يف املشكالت وتطوير قدراته عىل التعامل مـع املواقـف املختلفـة 

كام انه محاولة للكشـف , وكذلك اإلفراد من خالل توعيتهم بأسباب املشكالت وأنواعها وكيفية مواجهتها 

لـذا يهـتم برنـامج التوجيـه , طرة عليـه ومنـع تطـورهاملبكر عن االضطراب يف مرحلته األوىل بقصـد السـي

  واإلرشاد يف املدرسة
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عىل توفري رشوط الصحة النفسية من خالل تلبية حاجات الطلبة وفق املراحل العمرية والتعليميـة التـي  

  .ميرون بها 

حقيق وتتضمن املساعدة الفنية للطالب لحل مشكالته ومساعدته عىل التكيف وت: الوظيفة العالجية  -

بحيث يكتسب يف نهاية املطاف القدرة عىل توجيه ذاته والتغلب عىل صعوباته , التوازن ألناميئ لديه 

  . بنفسه يف املستقبل

  :أهداف التوجيه واإلرشاد

إن الهدف العام للتوجيه واإلرشاد هو تحقيق الصحة الجسمية والنفسـية والعقليـة للفـرد مـن جهـة      

  .واملهني من جهة أخرى وتحقيق التكيف االجتامعي 

تسهيل جوانب النمو الطبيعي لدى الفرد وتلبية متطلباته ملساعدته عـىل بلـوغ أقىصـ درجـات  .1

 .النضج االجتامعي والنفيس

والوصول به إىل درجة الوعي بذاته وإمكاناته وفهـم , تنمية مهارات التوجيه الذايت لدى الطالب .2

 .املستقبلية بنفسهظروفه وواقعه بحيث يستطيع مواجهة املشكالت 

 .تحقيق التوافق بني الفرد وبيئته .3

 .الوقاية من وقوع الفرد باملشكالت .4

تحقيق الذات من خالل استعداد الفرد الدائم للوصول إىل أقىص درجة ممكنة مـن فهـم الـذات  .5

 .وتطوير صوره ايجابية عنها 

  :تحسني العملية الرتبوية من خالل .6

 .درايس عن طريق التعزيز واإلثابةإثارة الدافعية والحافز للتحصيل ال .أ 

 .مراعاة الفروق الفردية .ب 

تنويع املعلومات التي يتلقاها الطالب من علمية واجتامعية ومهنية مبا يساعد عىل فهمه لذاتـه  .ج 

 .وإلقاء الضوء عىل حاجاته ومشكالته التي يواجهها

بخـربات النجـاح  توجيه الطلبة إىل أساليب وعادات الدراسة الصـحيحة ملسـاعدتهم عـىل املـرور .د 

  .ذات األثر ألتعزيزي يف توفري الدافعية

مساعدة الطالب عـىل االختيـار املهنـي والرتبـوي وفقـا مليولـه وقدراتـه يف ضـوء حاجـات املجتمـع .   7 

  .ومصلحته
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تحقيق مستوى مناسب من الصحة النفسية لدى األفراد وتحقيق التكيف االجتامعي واملهني لديهم .   8 

وميكن تحقيق هـذه األهـداف عـن طريـق . لهدف النهايئ الشامل لعمليتي التوجيه واإلرشادوهذا هو ا. 

التخطيط املشرتك بني املرشد الرتبوي يف املدرسة وبني إدارة املدرسة واملعلمني والطلبة وأولياء األمـور مـن 

بيـة حاجـاتهم وتعاونهم عـىل وضـع تنفيـذ األسـاليب املناسـبة التـي تـؤدي إىل تل, خالل تقدير حاجاتهم

وتتضـمن فعاليـات . وتحقيق أهدافهم جميعا مبا ينسجم ويتفق مع أهداف العملية الرتبوية والتوجيهية

التوجيه واإلرشاد التـي ميارسـها املرشـدون الرتبويـون يف املدرسـة بالتعـاون مـع العـاملني فيهـا واملعنيـني 

جـال نرشـ الـوعي اإلرشـادي يف البيئـة م: مجالت عديدة ومتنوعة نـذكر منهـا املجـاالت التاليـة, خارجها 

ومجال التكيف وتحقيـق قـدر مـن الصـحة النفسـية لـدى , ومجال تحسني التحصيل الدرايس , املدرسية 

ومجـال التوجيـه الوقـايئ ألـناميئ , ومجـال الدراسـات والبحـوث, وكذلك مجال التوجيـه املهنـي . الطلبة 

وتتحقـق أهـداف هـذه , جاالت يف التوجيـه واإلرشـادوالتثقيف الصحي واإلرشاد األرسي وغري ذلك من امل

املجاالت من خالل تقديم الخـدمات اإلرشـادية وتوصـيلها لطلبـة املـدارس وللبيئـة املدرسـية باسـتخدام 

  .املامرسات واألساليب التوجيهية واإلرشادية املختلفة واملتنوعة

  

  

    :فعاليات التوجيه واإلرشاد والخدمات التي يقدمها املرشدون

  :اإلرشاد الفردي من خالل.  1

إجراء املقابلة اإلرشادية التي تهدف من خاللها إىل مسـاعدة املسرتشـد عـىل فهـم أفضـل لذاتـه  .أ 

ولآلخرين وعىل فهم أفضل ملشكالته وصعوباته والوصول به إىل اتخاذ القرارات املناسبة للتغلب 

لنضج واالستقاللية والقدرة عىل كام تهدف إىل الوصول باملسرتشد إىل مستوى من ا, عليها وحلها 

 .اتخاذ القرارات وحل املشكالت املشابه يف الحياة اليومية 

املقابلــة اإلرشــادية وتقــديم املعلومــات واالستشــارة الفنيــة للمسرتشــد ومســاعدته عــىل اتخــاذ  .ب 

 .القرارات املناسبة يف مواجهة صعوباته

ة يف فرتات زمنية متقاربة وتهـدف إىل وهي تستدعي عدة مقابالت إرشادية متتالي: دراسة الحالة .ج 

مساعدة املسرتشد لفهم ذاته والعامل املحيط به بصورة أفضل ومساعدته عىل تخليصه من قلقـه 

وانفعاالته والوصول بـه إىل فهـم مشـكالته واتخـاذ القـرار املناسـب لحلهـا وتعمـيم ذلـك عـىل 

  املواقف الحياتية
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ي يتعامل مع الحاالت الالتكيفية ذات الطابع االنفعـايل ومن املعروف أن املرشد الرتبو . املشابهة 

البسيط أما الحاالت االنفعالية الشديدة ذات الطابع املريض فانه يحيلها إىل الجهات املعنية مـن 

  .ذوي االختصاص 

يرتاوح , وهو عملية من خاللها يساعد املرشد الرتبوي مجموعات صغرية من الطلبة: اإلرشاد الجامعي.   2

وذلـك مـن خـالل مناقشـة , مـن الطلبـة ويواجهـون مشـكالت متشـابهة ) 11ــ 5(كل منها ما بـني عدد 

وذلـك مـن خـالل عـدة , مشكالتهم بحيث يساعدون بعضهم بعضا يف فهمها ويتبادلون الخربات يف حلها 

مام ميكنهم ذلك من زيـادة خـرباتهم وتعـديل اتجاهـاتهم وسـلوكهم , جلسات يرشف املرشد عىل إدارتها 

ومن أهم املشكالت التي يتناولها املرشدون يف جلسـات اإلرشـاد , يحقق لهم النمو الشخيص واالجتامعيو

  .الجامعي قضايا التحصيل الدرايس والقضايا السلوكية

أو عالقـة الطلبـة بـاملعلمني أو عالقـاتهم بـأرسهم , وقضايا العالقات االجتامعية سواء مع الطلبة ببعضهم

  .وقضايا الترسب, املدريس وقضايا التغيب والتأخر عن الدوام املدريس وكذلك قضايا االنضباط 

تبلـغ مـدتها ) حصـة دراسـية (يلتقي املرشد الرتبوي مع الطلبة خالل : التوجيه الجامعي يف الصفوف.   3

ــة الصــف) 40(عــادة  ــي حاجــاتهم النفســية , دقيقــة يف غرف ــم وتلب ــاقش معهــم موضــوعات تهمه وين

بحيث يعمل املرشد الرتبوي عىل تزويد الطلبة مبعلومات جديدة غـري متـوافرة يف ,  واالجتامعية والعقلية

وهذه املعلومات من شانها أن تصحح معلومات خاطئة لـديهم أو تسـاعدهم عـىل حـل , املنهاج املدريس

مشكالتهم بأنفسهم أو تعمل عىل وقايتهم من الوقوع يف املشكالت وتكسبهم خـربات جديـدة يف كيفيـة 

ومن األمثلة عىل موضـوعات التوجيـه الجمعـي يف الصـفوف قضـايا تتعلـق مبشـاكل الشـباب , ها مواجهت

وموضوعات تتعلق بأسلوب الدراسة الصحيحة واالستعداد لالمتحـان وكـذلك مواضـيع تتعلـق , واملراهقة

يـة بقلق االمتحـان وغريهـا مـن املوضـوعات التوجيهيـة والوقائيـة والتثقيفيـة كالتوعيـة الصـحية واملرور

ومن األساليب املبارشة للتوجيه , وغريها من املواضيع , والوقاية من حوادث الطرق والوقاية من األمراض 

عقد الندوات واملحارضات واللقاءات الجامعية يف غرفة اإلرشاد باإلضافة إىل التوجيه الجامعـي : الجامعي 

  خالل النرشات واملجالت وامللصقات من يف الصفوف أما األساليب غري املبارشة للتوجيه الجامعي فهي من 
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  .خالل اإلذاعة املدرسية وغريها

ويعني مجموعة مـن الخـدمات التـي تهـدف إىل مسـاعدة الفـرد عـىل فهـم ميولـه : التوجيه املهني.   4

وفهم إمكانات البيئة مبا فيهـا عـامل املهـن والكليـات والجامعـات واملعاهـد واملراكـز , وقدراته وإمكاناته 

سات الرتبوية واملهنية وحاجات سوق العمل ثـم املواءمـة بـني إمكاناتـه وإمكانـات البيئـة التخـاذ واملؤس

  .القرار يف اختيار دراسة أو مهنة املستقبل التي تناسب ميوله وقدراته وإمكاناته

اعد يقوم املرشد الرتبوي باملامرسات واإلجراءات التالية لتسـ, ومن اجل تحقيق أهداف التوجيه املهني    

واكتسـاب , عىل تزويد الطلبة باملعلومـات ألدقيقـه والصـحيحة والكافيـة عـن ذواتهـم وعـن عـامل املهـن

  : مهارات اتخاذ القرار يف اختيار املهن املناسبة وهذه املامرسات واإلجراءات هي

 . التوجيه الجامعي املهني .أـ 

 . لتحدث عن مهنهمعقد الندوات واملحارضات واستضافة أصحاب املهن من البيئة املحلية ل .بـ 

 .الزيارات امليدانية املهنية لبعض املؤسسات الرتبوية واملهنية .جـ 

 . اإلرشاد الفردي املهني .دـ 

 .إعداد النرشات عن املهن والكليات والجامعات .هـ 

 .تكليف الطلبة بكتابة تقارير عن ميولهم وقدراتهم وإمكاناتهم .وـ 

  :اإلرشاد األرسي من خالل.   5

 .اء أمور الطلبةاملقابالت الفردية مع أولي .أ 

 .الزيارات املنزلية .ب 

  .مجالس اآلباء واملعلمني .ج 

ويهدف اإلرشاد األرسي إىل التعاون والتنسيق بني البيت واملدرسة بهدف مساعدة اآلباء عىل فهم حاجات 

وكـذلك توعيـة اآلبـاء , أبنائهم الطلبة والتعرف عىل املشكالت التي يواجهونهـا وأسـاليب التعامـل معهـا 

ومتطلبـات كـل مرحلـة وحاجاتهـا وكيفيـة التعامـل مـع األبنـاء , لعمرية التي ميـر بهـا الطلبـة باملراحل ا

وكذلك التعاون مع املدرسـة يف تنفيـذ الـربامج , وأساليب معالجة القضايا والصعوبات التي يواجهها األبناء

  .العالجية يف مواجهة االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى الطلبة 
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حيــث يقــوم املرشــد الرتبــوي يف املدرســة بــإجراء الدراســات والبحــوث : الدراســات والبحــوثإجــراء .   6

للظواهر الرتبويـة والتعليميـة للمشـكالت الطالبيـة يف املدرسـة ويعمـل عـىل توظيفهـا لخدمـة العمليـة 

  .الرتبوية واإلرشادية التي تهدف يف النهاية مصلحة الطالب وتنمية شخصية بكل جوانبها

  

يقــوم املرشــد الرتبــوي يف املدرســة بتشــكيل لجنــة خدمــة البيئــة : نــة اإلرشــادية وخدمــة البيئــةاللج.   7

ويختارها من مختلف الصـفوف يف املدرسـة وتكـون مهمتهـا كفريـق مسـاند ومسـاعد للمرشـد الرتبـوي 

وللعملية اإلرشادية يف املدرسة بهدف تحسني العالقات االجتامعية بني الطلبـة بعضـهم بـبعض هـذا مـن 

ومن جهة أخرى تحسـني العالقـات االجتامعيـة بـني الطلبـة واملعلمـني والعمـل عـىل نرشـ الـوعي , هة ج

اإلرشادي بني الطلبة كام تهدف هذه اللجنة عىل تشجيع الطلبة عىل مامرسة األنشـطة والقيـام بـاإلعامل 

مامرسـة الطلبـة  إن, التطوعية وخدمة البيئة املدرسية و املحلية واملحافظـة عـىل والعمـل عـىل تجميلهـا

وميكـنهم مـن مامرسـة , لألنشطة املدرسية املتنوعة يسهم يف تنمية شخصـياتهم وإمكانـاتهم وهوايـاتهم 

األدوار القيادية وتحمل املسئولية وينمي لـديهم روح التعـاون والعمـل الجامعـي وااللتـزام والحـامس يف 

يهم التوجيه الـذايت والضـبط الـداخيل إن هذه األمور مبجملها تنمي لد, العمل التطوعي وخدمة اآلخرين

  .وتساعدهم عىل التكيف والنمو السليم وتحقيق مستوى مناسب من الصحة النفسية لديهم

  :املرشد واملركز اإلرشادي الجديد

  :يبدأ املرشد الرتبوي عمله يف املدرسة بالتعرف عىل البيئة املدرسية من خالل.  أ 

  .دمات املتوافرة فيهالتعرف عىل البناء املدريس والخ.   1

  .التعرف عىل األنظمة والتعليامت الرتبوية الخاصة باملدرسة.   2

  .التعرف عىل املناهج املدرسية الخاصة بكل مرحلة تعليمية.   3

  . التعرف عىل إمكانات البيئة املحلية والخدمات املتوافرة فيها من مؤسسات صحية.   4

  .تقديم الخدمات املتنوعة للطلبة وتربوية ومهنية واجتامعية بهدف       

  . التعرف عىل الطلبة من حيث مراحلهم العمرية والتعليمية وتقدير حاجاتهم العمرية.   5

  .والتعرف أيضا عىل الشعب الصفية وإعداد الطلبة فيها      

  .التعرف عىل أعضاء الهيئة التدريسية وعىل خرباتهم ومستوياتهم العلمية.   6
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ور املرشد الرتبوي وطبيعة الخدمات اإلرشادية التي يقدمها للبيئة                          توضيح د.  ب 

  :  املدرسية

من , يقوم املرشد الرتبوي بتوضيح الخدمات اإلرشادية التي يقدمها يف املدرسة وعن دوره مع الطلبة .   1

  .خالل الزيارات الصفية واللقاءات الجامعية والفردية

املرشــد الرتبــوي بتوضــيح دوره إلدارة املدرســة وللهيئــات التدريســية مــن خــالل االجتامعــات يقــوم .   2

  .الرسمية واللقاءات الجامعية والفردية

االتصال بأولياء أمور الطلبة لتوضـيح دور املرشـد الرتبـوي والخـدمات اإلرشـادية التـي يقـدمها لهـم .   3

اون بينهام ملصلحة الطالب وذلـك مـن خـالل املقـابالت والرتكيز عىل دور كل من البيت واملدرسة يف التع

  .الفردية والجامعية والزيارات املنزلية ومجالس اآلباء واملعلمني

  :برنامج التوجيه واإلرشاد يف املدرسة: خامساً 

يقوم املرشد الرتبوي يف املدرسة بوضع برنامج متكامل ومنظم للتوجيه واإلرشاد بهدف تقـديم الخـدمات 

وغري املبارشة الفردية و الجامعية متضمنا خطوات العمل وإجـراءات , و اإلرشادية املبارشة منها التوجيهية

وتطوير قدراته وإمكاناته ومنوها إىل أقىصـ , التنفيذ ملساعدة الطالب عىل تنمية شخصيته يف كل جوانبها 

  :اليةويراعي املرشد الرتبوي عند تخطيطه للربنامج اإلرشادي األمور الت, حد ممكن 

  .التعرف عىل حاجات البيئة املدرسية والعمل عىل تلبيتها.   1

العمل عىل تلبية حاجات الطلبة وفق املراحل العمرية التـي ميـرون بهـا والتـي تنسـجم مـع فلسـفة .   2

  .وزارة الرتبية والتعليم

املهـام واملسـؤوليات  إرشاك إدارة املدرسة والهيئة التدريسية بوضع الربنامج اإلرشادي متضمنا توزيـع.   3

  .وخطوات العمل وأساليب التنفيذ

الرتكيز واالهتامم بالجانـب الوقـايئ الجتنـاب وقـوع الطلبـة باملشـكالت والحـد مـن معيقـات النمـو .   4

  . والتكيف لديهم

االهتامم بالجانب العالجي ملساعدة الطلبة عىل التكيـف الـذايت والبيئـي والتغلـب عـىل صـعوباتهم .   5

  .شكالت التي تواجههم داخل املدرسة وخارجهاوحل امل
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تقديم خدمات التوجيه املهني ملساعدة الطلبة عىل اتخـاذ القـرارات املناسـبة يف االختيـار األكـادميي .   6

  .واملهني مبا يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وإمكاناتهم ومتطلبات الدراسة أو املهنة

  .لدراسة الصحيحة لضامن حسن سري دراستهمتوجيه الطلبة وإرشادهم نحو أساليب ا.   7

التعاون والتنسيق مع البيئة املدرسية لتنفيذ الربنامج اإلرشادي ليخدم مصلحة الطالب ومنوه وتكيفه .   8

  .بشكل عادي وسليم

يقوم املرشد الرتبوي بالتخطيط للعمـل اليـومي واألسـبوعي ضـمن خطـة متكاملـة لتنفيـذ الربنـامج .   9

بالتعاون والتنسيق مع إدارة املدرسة حيث يقوم بالتخطيط املسبق للحصول عىل حصص اإلرشادي وذلك 

التوجيه الجامعي أو املهني أو برنامج الزيارات أملهنيه عىل سبيل املثال أو تحديد املواعيد اليومية إلجـراء 

  .املقابالت اإلرشادية الفردية أو مواعيد جلسات اإلرشاد الجامعي

الرتبوي املرونة يف التخطيط لتنفيذ الربنامج اإلرشادي بحيث يسمح باستيعاب  يراعي املرشد.   10

  .الظروف الطارئة والتعامل معها وفق الحاجات وتحديد األولويات

  فعاليات اإلرشاد مع الطلبة ودور املرشد الرتبوي 

  :طلبة يف الجوانب التاليةيهدف برنامج اإلرشاد والتوجيه إىل إثراء املواقف التعليمية والتعلمية لدى ال.  أ 

 .مساعدة الطالب يف فهمه لذاته  ولآلخرين والتكيف معها ومع املجتمع بشكل أفضل .1

تنمية التوجيه الذايت لدى الطالب ومساعدته عىل استخدام أسلوب حل املشـكلة واتخـاذ القـرار  .2

 .بنفسه وبطريقة موضوعية

 .املحيطة بهتنمية اتجاهات ايجابية لدى الطالب نحو نفسه والبيئة  .3

 .مساعدته عىل فهم مشكالته والتخطيط ملستقبله األكادميي واملهني .4

 .تنمية روح الفريق بني الطلبة عن طريق مامرسة العمل الجامعي التعاوين .5

 .تنمية االتجاهات االيجابية نحو الطالب ليكون أكرث حساسية ووعياً نحو حاجات اآلخرين .6

  الدراسة ومشكالتها وتقييم  مساعدة الطالب عىل التكيف مع متطلبات .7
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 .مستواه بشكل مستمر ومنتظم 

 .مساعدة الطالب عىل اكتساب فهم أفضل لعامل العمل من خالل الربامج املختلفة لهذه الغاية .8

 .املساهمة يف مساعدة الطالب عىل تنمية شخصيته ومنوها بكافة جوانبها .9

ثـم , ملهمة عن الطلبة بأساليب متنوعة التعاون والتنسيق مع البيئة املدرسية لجمع املعلومات ا .10

 .القيام بتوضيح وتفسري تلك املعلومات لآلباء واملعلمني

استغالل اإلمكانات املادية والبرشـية املتاحـة يف البيئـة املدرسـية واملحليـة وتوظيفهـا يف تقـديم  .11

 .الخدمات اإلرشادية للطلبة

ناسبة لهـم واإلرشاف عـىل تنفيـذها التعرف عىل الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ووضع الربامج امل .12

 .وذلك بالتعاون والتنسيق مع اآلباء واملعلمني

مساعدة الطلبة واآلباء عىل تقبل اإلحالة إىل ذوي االختصـاص واملؤسسـات االجتامعيـة واملهنيـة  .13

 .مع املحافظة عىل عالقة وثيقة مع املختصني يف تلك املؤسسات

علمني لتوفري األمكنة املناسـبة يف الصـفوف للطلبـة ذوي التعاون والتنسيق مع إدارة املدرسة وامل .14

 .االحتياجات الخاصة والقدرات الخاصة

 .إظهار االحرتام بقيمة وكرامة وأهمية الطالب وحقوقه االنسانيه .15

مساعدة الطلبة يف االختيارات السليمة فيام يتعلـق بـاملواد الدراسـية واملهنيـة مبـا يتناسـب مـع  .16

 .تهم يف التخطيط ملستقبلهم الرتبوي واملهني والشخيص واالجتامعيقدراتهم وميولهم ومساعد

 .مساعدة الطلبة يف تطوير عادات صحية واتجاهات وقيم ايجابية .17

تشجيع الطلبة عىل املشاركة يف النشاطات املدرسية املالمئة بهدف زيادة الفعاليات يف نشاطاتهم  .18

  .الشخصية واالجتامعية

املحالة إليه من قبل اإلدارة أو اية حاالت أخـرى محالـة إليـه مـن متابعة حاالت الغياب املتكرر  .19

وقبـل إحالـة الطالـب إىل املرشـد ينبغـي التنسـيق مـع , قبل اإلدارة أو املعلمني أو أولياء األمـور

 .املرشد الرتبوي واطالعه عىل طبيعة الحالة

  :دور املرشد يف مجال الخدمات الصحية .20

مـن خـالل املالحظــة وسـجل الطالــب اإلرشـادي يتعـرف املرشــد عـىل الــذين يعـانون مــن  .أ 

  ضعف السمع وضعف البرص(مشكالت جسمية وصحية 



 176

بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية وإعالمهم بهذه الحـاالت ) وأمراض القلب والروماتزم 

 مامرسـة األنشـطة ملراعاتها وكذلك بهدف توزيعهم يف أماكن الجلوس يف غرفـة الصـف ويف

 .التي تتطلب بذل جهد بدين كالتدريبات الرياضية

يتعرف عىل حاالت األمراض املعدية وبالتعاون مع اإلدارة واملعلمني ليجري العمل عـىل  .ب 

 .عزلها ثم وضع الربامج الوقائية ملواجهة انتشارها

تتعلـق  ينسق املرشد مع لجان األنشـطة الثقافيـة والعلميـة يف املدرسـة لوضـع بـرامج .ج 

  .بالتوعية الصحية وإبراز العادات السيئة يف الجلوس والتغذية

  :دور املرشد يف مجلس الضبط .21

يعمل املرشد كمستشار فقط ألعضاء مجلس الضبط حول ظروف ووضع الطالـب املحـال  . أ 

 .إىل مجلس الضبط دون أن يقوم املرشد بحضور اجتامعات املجلس

  : تحسني التحصيل الدرايس لديهمدور املرشد الرتبوي يف مساعدة الطلبة عىل . 22

  

توعية الطلبة بأساليب الدراسة الصحيحة وكيفية االستعداد لالمتحـان مـن خـالل حصـص  . أ 

ومن خالل إصدار النرشات حول هذه املواضيع وتوزيعهـا , التوجيه الجامعي يف الصفوف 

 . عىل الطلبة

الفصـلية للتعـرف عـىل  إجراء الدراسات املسحية بعد االمتحانات الشـهرية أو الربعيـة أو . ب 

حاالت الضعف الدرايس وأسبابه عند الطلبـة ووضـع التوصـيات والحلـول املقرتحـة حـول 

 .نتائج هذه الدراسات وتقدميها إلدارة املدرسة ملناقشتها مع الهيئة التدريسية للعمل بها

تقـديم الـدعم والتشـجيع للطلبـة املتفـوقني واالهـتامم بهـم ملسـاعدتهم عـىل املحافظـة  . ج 

  .ستمرارية يف تفوقهم الدرايس والعمل عىل زيادة دافعيتهم الدراسيةواال 

  :توطيد العالقات بني البيئة واملدرسة من خالل . د 

 .زيارات اآلباء للمدرسة سواء بشكل فردي أو جامعي .1

 .مجالس اآلباء واملعلمني  .2

  .الزيارات املنزلية  .3
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 .إصدار النرشات الرتبوية واملهنية  .4

  .املحارضات والندوات .5

والعمل عىل تقديم التوعية الالزمة يف كيفيـة التعامـل مـع األبنـاء والعمـل عـىل تـوفري األجـواء الصـحية 

  .املناسبة يف البيت ملساعدة الطلبة عىل الدراسة والعمل عىل زيادة دافعيتهم لها

مساعدة اآلباء يف تنفيذ الربامج الدراسية الخاصة ملساعدة األبناء يف التغلـب عـىل ضـعف  . ه 

 .ل وصعوبات التعلمالتحصي

تقديم االستشارة الالزمة واملساعدة للمعلمني والتعـاون معهـم ملعالجـة حـاالت الضـعف  . و 

 .الدرايس لدى بعض الطلبة

تقديم املساعدة الالزمة للطلبة ضعاف التحصـيل مـن خـالل اإلرشـاد الفـردي أو اإلرشـاد  . ز 

 .الجامعي وتشكيل املجموعات اإلرشادية العالجية

ق مــع إدارة املدرســة واملعلمــني وأوليــاء أمــور الطلبــة إلعــداد الــربامج التعــاون والتنســي . ح 

 .العالجية لحاالت الضعف ألتحصييل لدى الطلبة 

تقديم املساعدة الالزمة للطلبة الذين يعانون من االرتبـاك وقلـق االمتحـان ومسـاعدتهم  . ط 

 .عىل التغلب عىل هذه الصعوبات وتجاوزها 

أن يوظفوا تقنيات وأساليب متنوعة تساعد عىل توفري  يعمل املرشد مع املعلمني من اجل . ي 

 .اإلثارة واالنهامك يف العملية التعليمية لدى الطلبة 

التعاون مع املعلمني للتعرف عىل حاجات الطلبة ضـعيفي الدافعيـة للتحصـيل وتشـجيع  . ك 

املعلمــني عــىل اســتخدام التعزيــز وأســاليب تعــديل الســلوك ملعالجــة حــاالت الضــعف 

  .ى الطلبة ألتحصييل لد

  فعاليات اإلرشاد مع اإلدارة ودور مدير املدرسة 

مدير املدرسة هـو أكـرث أعضـاء الهيئـة التدريسـية مسـؤولية عـن تخطـيط برنـامج التوجيـه  .أ 

واإلرشاف عىل تنفيذه وتعميمه ومن املنتظر أن يهـدف برنـامج اإلرشـاد , واإلرشاد يف املدرسة 

  : النسبة  لإلدارةوالتوجيه إىل تطوير الفعاليات التالية ب

العمل مـع املرشـد عـىل تخطـيط برنـامج اإلرشـاد مبـا يالئـم حاجـات الطلبـة واملدرسـة  . 1

  .املساهمة يف تنفيذه 

مالحظة وإدراك وحرص حاجات الطلبة يف املدرسة والعمل مع املرشد عـىل وضـع بـرامج  . 2

 .وأنشطة تعليمية وتربوية تنسجم مع هذه الحاجات وتؤثر بشكل ايجايب 
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رنامج اإلرشاد والتوجيـه يف املدرسـة مـن خـالل خلـق منـاخ ايجـايب بـني املعلمـني دعم ب . 3

 .والطلبة لنجاح الخدمات اإلرشادية 

 .العمل عىل متابعة تنفيذ خطط اإلرشاد وتقييمها بشكل دوري  . 4

القيام بإدارة برنامج اإلرشاد والتوجيه وتقديم التسهيالت املمكنة للمساعدة عىل نجاحـه  . 5

يق التوجيه و اإلرشاد مـع النشـاطات والجوانـب األخـرى مـن العمليـة وتنسيق عمل فر

 .الرتبوية 

توفري األجواء املالمئة يف املدرسة بحيث يكون العمل اإلرشادي مقبوال لـدى املعلمـني وان  . 6

 .يكون دور كل منهم واضحا يف أذهانهم 

ومدى فعاليتها إدراك ومالحظة مستوى الخدمات التي يقدمها املرشد الرتبوي يف املدرسة  . 7

. 

اإلملام بخصائص املرشد الرتبوي املؤهل واملدرب والخربة الالزمة لتقديم خدمات التوجيـه  . 8

 .واإلرشاد الفاعلة للطلبة 

أن يقوم بتشجيع أولياء أمور الطلبـة باملشـاركة يف النشـاطات املدرسـية واألنشـطة التـي  . 9

 .تتعلق بخدمات التوجيه واإلرشاد 

ــة  . 10 ــدير املدرس ــوم م ــية يف أن يق ــة التدريس ــيم الهيئ ــية لتنظ ــالس املدرس ــف املج بتوظي

مجموعات عاملة تسعى لحل املشكالت التي تربز حسب طبيعتها وأولوياتهـا ويسـتطيع 

املدير أن يستفيد من مهارات املرشد الرتبوي يف املدرسـة حيـث يسـتطيعان العمـل معـا 

تحمالن املسؤولية الرئيسية عىل تنظيم لقاءات واجتامعات بناءه للهيئة التدريسية فهام ي

  .لتقديم وإدارة اللقاءات الرتبوية الهادفة يف املدرسة 

  

  :دور املرشد الرتبوي ومسؤولياته تجاه إدارة املدرسة  .ب 

تزويد املدير بصورة واضحة عن حاجات الطلبة النامئية املختلفة ويف مـراحلهم العمريـة  . 1

 .ات للعمل عىل وضع الربامج الكفيلة لتلبية تلك الحاج

تزويد املدير بصورة واضـحة حـول األمـور املتعلقـة مبشـكالت الطلبـة والخطـط الالزمـة  . 2

 .ملواجهتها 

 .تقديم اإلحصائيات والتقارير الشهرية والفصلية والسنوية ملدير املدرسة  . 3

والعمل عىل , تقديم املعلومات والنتائج للدراسات والبحوث التي قام بها املرشد الرتبوي  . 4

  .ا لخدمة العملية الرتبوية واإلرشادية يف املدرسة توظيف نتائجه
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  فعاليات اإلرشاد مع الهيئة التدريسية ودور املعلم 

معلم املدرسة هو أكرث األشخاص ارتباطا وصلة بالطلبة ألنه يتعامل معهم يوميا ويتوقع أن  .أ 

  :يهدف برنامج اإلرشاد إىل تطوير وتحقيق الفعاليات التالية بالنسبة للمعلم

اعدة املعلم يف العمل عىل تلبية الحاجـات األساسـية للطلبـة مـن عقليـة واجتامعيـة مس . 1

 .وانفعالية من خالل فهم الطلبة وتوجيههم للتكيف مع متطلبات النمو املختلفة 

 .مساعدة املعلم عىل اكتشاف مواطن القوة والضعف لدى الطلبة يف وقت مبكر . 2

ة الخدمات اإلرشادية وتشجيع الطلبة عىل تنمية اتجاهات ايجابية لدى املعلم نحو أهمي . 3

 .االستفادة منها 

تنمية اتجاهات ايجابية لدى املعلم ليكون أكـرث وعيـا وحساسـية تجـاه حاجـات الطلبـة  . 4

 .وأهدافهم 

تشجيع املعلم عىل اسـتخدام األسـاليب اإلرشـادية يف معالجـة مشـكالت الطلبـة بشـكل  . 5

 .فردي وجامعي

املعلم عىل خلق أجواء مناسبة للطلبـة ملسـاعدتهم عـىل  تنمية االتجاهات االيجابية لدى . 6

 .بذل أقىص جهودهم الستغالل قدراتهم وإمكاناتهم 

تشجيع املعلم عىل تقديم املعلومات والبيانات املتعلقـة بالطالـب التـي تسـاعد املرشـد  . 7

 .بشكل فاعل عىل تقديم الخدمات اإلرشادية 

حتاجون إىل مساعدة عن طريق وضع برامج التعاون مع املعلم يف متابعة الطلبة الذين ي . 8

 .وقائية ومنائية وعالجية يشارك بها كل من املعلم واملرشد

لفت نظر املعلم إىل الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة والتعاون إلعداد الـربامج الخاصـة  . 9

 .بهم ملساعدتهم والعمل عىل تنفيذها 

وتقـويم برنـامج التوجيـه  إفساح املجـال أمـام املعلمـني للمشـاركة يف تخطـيط وتطـوير . 10

 .واإلرشاد يف املدرسة 

 .إرشاك املعلمني يف تنفيذ برنامج التوعية املهنية والتوجيه املهني للطلبة  . 11

أن يعمل املرشد مبثابة مصدر للمعلومات والتغذية الراجعـة بالنسـبة إلحـاالت املعلمـني  . 12

  .للطلبة ومالحظاتهم واستفساراتهم حولها 
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  .تحريك األنشطة املدرسية واملساهمة يف تقييمها مساعدة املعلمني يف  . 13

  :دور املعلم وفعاليته يف التعامل يف التعامل مع الربنامج اإلرشادي يف املدرسة .ب 

  .االهتامم بالطالب الفرد وتقبله  . 1

 .مالحظة الفروق الفردية بني الطلبة  . 2

 .لتطور إدراك حاجات الطلبة ملعرفة مدى تقدمهم ويف أي الجوانب يحتاجون للنمو وا . 3

 .توفري بيئة تربوية ومناخا تعليميا شامال للطلبة  . 4

إحالة من يحتاج من الطلبة إىل املرشد الرتبوي يف املدرسـة بالتعـاون معـه يف مسـاعدة  . 5

 .الطلبة عىل حل مشكالتهم ومواجهة صعوباتهم 

التعاون مع املرشد وأولياء األمـور يف متابعـة وتنفيـذ الـربامج الخاصـة لـبعض الحـاالت  . 6

  .فردية يف الصفوف التي يقوم بتدريسها ال

  فعاليات اإلرشاد مع أولياء أمور الطلبة 

  .دور املرشد يف التعامل مع أولياء األمور  .أ 

تعريف وتوعية أولياء أمور الطلبـة بربنـامج التوجيـه واإلرشـاد يف املدرسـة والخـدمات  . 1

 .اإلرشادية التي يقدمها للبيئة املدرسية بشكل واضح وموضوعي 

د أولياء األمور مبعلومات أساسية عن إجراءات وسياسـة املدرسـة ومـا تقدمـه مـن تزوي . 2

 .مواد ومعلومات عن الفرص التعليمية واملهنية 

إرشاك أولياء األمور يف األنشطة املدرسية واألنشطة املنبثقة عن برنامج التوجيه اإلرشـاد  . 3

. 

ائهم وربطهــا تزويــدهم بصــورة واضــحة وواقعيــة عــن قــدرات واتجاهــات وتطــور أبنــ . 4

وكـذلك عـن جوانـب تفـوقهم الـدرايس وتطـورهم , بالتخطيط التعليمي واملهني للطلبة 

 .الشخيص واالجتامعي 

تزويدهم باملعلومات الكافية عن الحاجات وعـن النمـو النفيسـ واالجتامعـي ألبنـائهم  . 5

 .وكيفية التعامل معها والعمل عىل تلبيتها 

وجود منـاخ نفيسـ واجتامعـي صـحي يـؤدي إىل  توجيه وإرشاد أولياء األمور مبا يحقق . 6

 .توفري قدر مناسب من الصحة النفسية لدى أبنائهم 

  .عقد لقاءات وندوات تربوية وثقافية ألولياء أمور الطلبة  . 7
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تشجيع أولياء األمور بالرتدد املستمر إىل املدرسة والتعاون مع املدرسـة ملتابعـة أبنـائهم  . 8

 .واإلرشاف عىل منوهم بشكل سليم 

تقديم خدمات اإلرشاد األرسي وتوعية أولياء أمـور الطلبـة بأهميتهـا حيـث تهـدف إىل  . 9

تحقيق التفاهم بني أعضاء األرسة والتخلص من االنفعال والرصاع الذي قـد يسـودها واىل 

تحقيق التقارب والتوافق بني جميع األعضـاء يف األرسة كـام ويعمـل املرشـد عـىل تقـديم 

يـة ملسـاعدة اآلبـاء وأعضـاء األرسة بالتعامـل مـع األبنـاء وعـالج الربامج الوقائية والعالج

  .مشكالتهم 

وميكن للمرشد الرتبوي أن يدعم ويشجع االتصـال مـا بـني املدرسـة والبيـت سـواء مـن  . 10

خالل الزيارات املنزلية أو من خالل مجلس اآلبـاء واملعلمـني أو الزيـارات للمدرسـة مـن 

االتصال يسهم يف تحسني العالقات األرسيـة مـن قبل اآلباء بشكل فردي أو جامعي وهذا 

خالل تقـديم الخـدمات اإلرشـادية والـربامج املناسـبة لآلبـاء يف التعامـل مـع األبنـاء ويف 

 .مواجهة مشكالت األبناء واملشكالت األرسية 

وميكن للمرشد واملعلم يف املدرسة من خالل التفاعل مع الطلبة يوميا التأثري يف سلوكهم  . 11

 .م يف تحسني جو العالقات األرسية يف املنزل مبا يساعده

كام وميكن أن متتد الخدمات اإلرشادية إىل الطالب يف املرحلة الثانوية يف مجال اإلرشـاد  . 12

, ألزواجي والرتبية الزوجية وإعدادهم لحياة أرسية متكيفة وسعيدة من خـالل التوعيـة 

ة اختيـار الـزوج واملعاملـة وتعريفهم عن حقائق الحياة الزوجية ومطالبها وأصـول عمليـ

  .الزوجية 

  :دور أولياء أمور الطلبة وفعالياتهم يف التعامل مع الربنامج اإلرشادي يف املدرسة  .ب 

إن مشاركة الوالدين يف برنامج التوجيه اإلرشاد يف املدرسة أمر جوهري يف نجاح الخدمات  1

نجح مبعزل عن األرسة وقـد وان أي برنامج وقايئ أو عالجي ال ميكن أن يتم أو ي, اإلرشادية 

يكون الوالدان سببا من أسباب املشكالت لدى الطلبة يف بعض الحاالت لذلك فان الربنامج 

وان يكونوا يف حالة اتصال وتعـاون مسـتمرين مـع , يساعد يف تشجيع األهل عىل االلتقاء 

نهام إن تعاون البيت مع املدرسة ومحافظة كـل مـنهام عـىل قنـوات االتصـال بيـ, املدرسة

يدعم العملية الرتبوية ويساعد يف تنمية شخصية الطالب بكافـة جوانبهـا ويسـاعده عـىل 

  .التكيف النفيس واالجتامعي إىل أقىص مداه 
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  أخالقيات عمل املرشد الرتبوي 

 .أن يتمتع املرشد بالكفاية املهنية املطلوبة  .1

 .أن يعرف املرشد حدود عمله وإمكاناته وقدراته  .2

 .د املسرتشد مهام كانت املشاعر التي يحملها تجاهه أن يتقبل املرش .3

 .احرتام املرشد للمسرتشد واالهتامم مبصلحته إىل ابعد الحدود  .4

  

  

  

  : مبدأ املحافظة عىل رسية املعلومات  .5

قد يتعرض املرشد خالل عمله إىل الحاجة إلجراء اتصاالت مختلفة مع جهات بهـدف الحصـول    

وأوليـاء األمـور وهـذه , لطة القضـائية واإلدارة املدرسـية عىل معلومـات عـن املسرتشـد كالسـ

االتصاالت رضورية كام أنها تضع املرشد أمام واجباته املختلفة تجاه مسرتشده وتجـاه املجتمـع 

 والعمل اإلرشادي فام هي مسؤولية املرشد يف هذه الحالة ؟

 : تتضمن مسؤولية املرشد حيال مبدأ رسية املعلومات ما ييل    

جبات املرشد األساسية هي أن يحمي ما يقدمه مسرتشده من معلومات ويحـافظ عـىل من وا .أ 

 .رسيتها 

عىل املرشد أن ال يعطي معلومات عن مسرتشد ملجرد طلب جهة ما لهذه املعلومات حتى لو  .ب 

 .كان املسرتشد قد انقطع عن مراجعة املرشد 

التي ميكن أن يتعرض فيها  يحق للمرشد أن يفيض ببعض املعلومات عن املسرتشد يف الحاالت .ج 

 .املسرتشد أو املجتمع للخطر 

ويف الحاالت التي يعطي فيها املرشد بعض املعلومات عن املسرتشد ينبغـي أن يكـون املرشـد  .د 

 .عىل عدم إيقاع الرضر باملسرتشد , حريصا فيام يقدمه من معلومات لجهة ما 

عىل املرشد أن يتأكد بأنه , ملعلمني يف حالة اشرتاك جهة ما يف تقديم العون للمسرتشد كأحد ا .ه 

  .يتمتع بالثقة وبأخالقيات املهنة 

  ــ:وفيام يتعلق بقضايا العمل مع جهات أخرى واإلحالة إليها  .6

أن ال يقبل املرشد مسرتشداً يتلقى مساعدة إرشادية من مرشد أخر أو أي جهـة أخـرى إال إذا  .أ 

أن العالقة اإلرشادية قد توقفـت بـني  كان هناك اتفاقا مسبقا للحصول عىل هذه املساعدة أو

 .هذا املسرتشد وبني املرشد األخر 

  عىل املرشد أن يكتب تقريرا عن حالة املسرتشد حني إحالته إىل مرشد أخر  .ب 
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أو أي جهة أخرى وذلك بأسلوب يسهل فهم حالة املسرتشد دون استخدام األلفاظ 

  .واملصطلحات النفسية املعقدة 

  

العمل مع مسرتشده للوصول إىل األهداف املنشودة لهذا املسرتشد ولكـن  عىل املرشد أن يتابع .7

إذا مل يرغب املسرتشد يف مواصلة العالقة اإلرشادية له مع املرشد وتوقف عن العمل معه فان 

عىل املرشد يف هذه الحالة أن يتوقف عن العمل مع مسرتشده حتى ولـو مل تتحقـق أهـداف 

  .رتشد العملية اإلرشادية مع ذلك املس

عىل املرشد أن ال يستقبل حاالت من أبناء األصدقاء أو األقارب وعليه أن يحيلها إىل مرشد أخر  .8

. 

 .أن يكون املرشد راغبا ومياال للعمل يف مجال اإلرشاد  .9

 .أن يتمتع بأخالقيات البحث العلمي  .10

  :املامرسات التي ينبغي أن يبتعد املرشد عن القيام بها  .11

ينبغي أن ال يقوم بها املرشد الرتبـوي يف املدرسـة حتـى ال يعكـس يف هناك مامرسات وأعامل 

  :أذهان ألطلبه صورة من صور السلطة املدرسية بني املرشد والطالب ومن هذه األعامل 

 .املناوبة  .1

 .املراقبة يف االمتحانات املدرسية لطلبة املدرسة التي يعمل فيها املرشد كمرشد تربوي  .2

 .تأخر الصباحي لطلبة املدرسة تفقد الحضور والغياب وال .3

 .اإلرشاف عىل املقصف  .4

 .اإلرشاف عىل اللجان التي تناط إليها أعامل املحافظة عىل الهدوء والنظام يف املدرسة  .5

 .توزيع املساعدات املالية أو العينية عىل الطلبة وجمع الرسوم املدرسية  .6

 .اإلرشاف عىل الرحالت املدرسية  .7

 .ت الطبية تحويل الطلبة إىل العيادا .8

 .اإلرشاف عىل الهالل األحمر املدريس  .9

 .كتابة اإلنذارات والتنبيهات للطلبة  .10

  .تكليف املرشد بضبط صف ما أو تهدئته بسب تأخر معلم الحصة أو تغيبه  .11
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 .اإلرشاف عىل أنشطة الكشافة واملرشدات  .12

بالتنسـيق بـني تكليف املرشد بزيارة الصفوف أثناء الحصة وبوجود املعلم إال إذا تـم ذلـك  .13

املرشد واملعلم املعني مبارشة بهدف متابعة احد الطلبة أو مجموعة من الطالب ومالحظـة 

سلوكهم وردود أفعالهم داخل غرفة الصف عىل أن يتم إبالغ مدير املدرسة بالرتتيبات التي 

  .تم إعدادها بني املرشد وذلك املعلم 

  :الكفايات املهنية والفنية للمرشد الرتبوي  

  كفايات املعرفية ال .أ 

الحصـول عـىل الشـهادة الجامعيـة األوىل يف مجـال اإلرشـاد والتوجيـه أو علـم : اإلعداد العلمي  .1

النفس ويفضـل مـن يحمـل املاجسـتري أو الـدبلوم يف اإلرشـاد والتوجيـه باإلضـافة إىل الشـهادة 

 .الجامعية األوىل يف تلك املجاالت 

التدريبيـة املتخصصـة يف اإلرشـاد الرتبـوي املركزيـة حضور الـدورات واملشـاغل : اإلعداد املهني  .2

 .واملحلية 

النمو املهني من حيث اإلعداد والتأهيل والتدريب يف مجـاالت علـم الـنفس وفروعـه والتوجيـه  .3

واإلرشاد واالطالع بشكل مستمر عىل احدث املستجدات يف مجال الدراسات والبحوث والتجارب 

  .العلمية يف اإلرشاد والتوجيه 

  : ايات الفنية الكف .ب 

 .املهارة يف التخطيط للخدمات والربامج اإلرشادية يف املدرسة  .1

 .إتقان املهارات الالزمة يف تطبيق قطاعات العمل اإلرشادي وأساليبه املختلفة  .2

 .املهارة يف التوثيق يف السجالت اإلرشادية  .3

 .املهارة يف التقييم الذايت للعمل اإلرشادي  .4

 .الطلبة والبيئة املدرسية املهارة يف تحديد حاجات  .5

املهارة يف إجـراء الدراسـات والبحـوث وتوظيـف نتائجهـا لخدمـة الطلبـة والعمليـة الرتبويـة يف  .6

  .املدرسة 
  :الكفايات الشخصية 

 .القدرة عىل االتصال والتواصل.  10.                              املظهر العام .7

 .االتزان والنضج االنفعايل. 11     .                               التعاون .8

  .سعة االطالع وحب العمل .  12.         التسامح واملرونة  يف التعامل.9
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 .تقبل مشاعر اآلخرين.  13.                                املوضوعية.10

 . التمتع بالصحة النفسية. 14.                              الصرب والحلم.11

 .القدرة عىل املواجهة.  15                              . الثقة بالنفس.12

 .                                     القدرة عىل اتخاذ القرار وتحمل املسؤولية.16.                        القدرة عىل القيادة.13

 .                                                 ايجابيةالقدرة عىل إقامة عالقات إنسانية .  17.                فهم الذات وفهم اآلخرين.14

 .التمسك بأخالقيات العمل اإلرشادي. 18.             القدرة عىل التطوير الذايت.15

  

  

  :مهام املرشد الطاليب

إجراء مسح للطالب املستجدين يف الصفوف األولية يتضمن الجوانب الــحـسية واالجتامعية والنفسـية -1

البطاقـة الصـحية وسـجل املعلومـات الشـامل للطالـب (ية، وميكن االستفادة يف هذا املجال مـن والجسم

  .ومالحظات أولياء أمور الطالب ، وتزويد املعلمني املعنيني بها

فهم خصائص منو التالميذ يف الصفوف األولية مـن املرحلـة االبتدائيـة وتطبيقاتهـا الرتبويـة واإلرشـادية -2

  .ملدرسة وأولياء أمور الطالبللمجتمع الرتبوي با

دراسة حاالت الطالب الذين يعانون من ضعف يف امـتالك مهـارات الحـد األدىن والعمـل عـىل تحديـد -3

  .أسباب ضعف القدرة عىل التعلم لدى الطالب

التنسيق مع وحدة الخدمات اإلرشادية بإدارة التعليم لالستفادة من خدماتها يف دراسة حاالت الطالب -4

  . تنفع جهود املدرسة يف تحسني مستوياتهم الذين مل

اإلعداد لجلسات أعضاء اللجنة واقرتاح جدول العمل الجتامعاتها الدورية وتدوين محـارض اجتامعاتهـا -5

  .يف سجل املرشد الطاليب

عقد لقاءات مع أولياء أمور الطالب ضعفاء التحصيل يف مهارات الحد األدىن وتقديم التوصيات -6    

  .الالزمة للرفع من مستواهم الدرايس، وتبصريهم بأهمية دعم الخدمات الرتبوية والعالجية  الرتبوية

املشاركة مع اللجنة يف اتخاذ القرارات الرتبوية املناسبة خالل األسبوع األخري من الفصل الدرايس -7    

  .الثاين بشأن  الطالب الذين مل يتمكنوا من اكتساب مهارات الحد األدىن

دراسة نتائج بطاقات تقويم الطالب بعد انتهاء كل فرتة تقوميية، واالستفادة من دليل املرشد  -8    

  .الطاليب يف هذا الشأن

  . تخصيص ملف للجنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة -9 
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تخصيص ملف للطالب الذين يتم متابعتهم من ِقبل اللجنة والجهود املبذولة لهم، واالستعانة   -10    

  .لم الفصل واالستفادة مام لديه عن الطالبمبع

االطالع عىل الربامج العالجية املقدمة من ِقبل املعلمني واملدة الزمنية املناسبة لتنفيذها  -11    

  .ومتابعتها، وتقويم نتائجها مبشاركة املعلم املعالج

املدرسية، ومتابعتها االطالع عىل دفاتر التالميذ، وتوجيهات املعلمني عليها وعىل الكتب  -12    

  .باستمرار

  

  :عىل النظرية االنسانية ل روجرز ةتربوي اتتطبيق

ولـذا وضـع روجـرز مبـادئ أساسـية تسـتند  ,حول الشـخص وقد عرفت هذه النظرية بالنظرية املتمركزة

فلكـل فـرد حقائقـه الخاصـة . يعيش الفرد الفرد يف عامل متغري مـن الخـربات؛ عليها النظرية يف الشخصية

بالنسـبة إليـه، وأفضـل  ما ميتلك الفرد من حقائق، ميثل العـامل املـدركو .حقائق غريه قد تختلف عن تيال

يسـميه روجـرز باإلطـار املرجعـي  طريقة لفهم الفـرد هـي الوصـول إىل طريقتـه يف إدراك العـامل، أو مـا

والـذات . مع اآلخـرينالفرد مع البيئة وخاصة يف تعامله  ينمو فهم الذات نتيجة لتفاعلو .الداخيل للفرد

  .باستخدام ضامئر املتكلم هي كل منظم يعرب عنه الشخص

  :ما مير به الفرد من خربات ميكن أن يعامل كام ييلهذا و 

 .ترمز الخربات وتدرك وتنظم يف عالقة مع الذات - أ 

 .أن ال عالقة مدركة بينها وبني الذات يتم تجاهلها باعتبار - ب 

 .تتعارض مع مفهوم الذات خاطئ؛ ألنهاتشوه أو ترمز عىل نحو  -ج 

 .التكيف يؤدي إنكار الخربات، أو تشويه إىل عدم -

أن تـدرك، وتفحـص،  يف غياب التهديد للذات، فان الخربات غري املتفقة مع مفهوم الـذات ميكـن -

  .ويتم ترميزها

 ى وأصـبح خربات أكرث ازداد مفهوم الذات لديـه غنـ كلام إدراك الفرد، وتقبل يف بناء الذات لديه

  تشويه اقدر عىل إدراك الخربات بدون

  :إتباع اإلجراءات التالية ميكن للمرشد الطاليب

   الطاليب فهم اتجاهاته وأثره عـىل مشـكلته مـن  اعتبار املسرتشد كفرد وليس مشكلة ليحاول املرشد

 . حتى يتحرر من التوتر االنفعايل الداخيل خالل ترك املسرتشد يعرب عن مشكلته بحرية
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   هذه النظرية تتمثل يف األيت املراحل التي يسلكها املشكل يف ضوء:  

الصعوبات التي تعبق املسرتشد وتسبب له القلق  ميكن التعرف عىل: مرحلة االستطالع واالستكشاف

لتقوميها والجوانب السلبية من خالل الجلسات اإلرشادية  والضيق والتعرف عىل جوانب القوة لديه

ومدرسيه وأصدقائه وأقاربه وتهدف هذه املرحلة إىل مساعدة املسرتشد  ه أو إخوتهومقابلة ويل أمر 

  . واستغالل الجوانب اإليجابية منها يف تحقيق أهدافه كام يريد عىل فهم شخصيته

 ويف هذه املرحلة يزيد وعي املسرتشد ويزيد فهمـه وإدراكـه للقـيم: وتحقيق القيم مرحلة التوضيح 

إزالـة التـوتر  نه لديه من خالل األسئلة التي يوجهها املرشد والتي ميكـن معهـاالحقيقية التي لها مكا

  .املوجود لدى املسرتشد

 تعتمـد عـىل توضـيح املرشـد ملـدى التقـدم لـدى املسرتشـد يف االتجـاه : املكافأة وتعزيز االستجابات

  . االنفعاليةاإليجايب وتأكيده للمسرتشد بأن ذلك ميثل خطوة أولية يف التغلب عىل االضطرابات 
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  النظرية يف االرشــــاد

 مالحق هامــــة
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  الفصل الثــــــامن

  االرشــــاد النظرية يف

  مالحق هامــــة
  

  

  النظرية يف االرشــــاد

  التطبيق العميل للنظريات يف اإلرشاد والعالج النفيس

ىل أسس عملية وعلمية، تستمد أهدافها أصبحت عملية اإلرشاد والتوجيه عملية هادفة منظمة تستند إ  

وافرتاضاتها وأساليبها، من مجموعة من النظريات التي قام بها مختصون يف هذا الحقل، بناء عـىل دراسـة 

علمية وبحث واستقصاء وتجريـب، إذ تعتـرب النظريـة مبثابـة دليـل أو مرشـد، يسـاعد املرشـد يف تطبيـق 

تحقيق أهداف اإلرشاد، مبا يتناسب مع طبيعـة املسرتشـد وطبيعـة مبادئها وافرتاضاتها، يف الواقع العميل ل

مجموعة من الحقائق العلميـة، بينهـا روابـط قويـة متفاعلـة مـؤثرة : ويشري مفهوم النظرية إىل  .املشكلة

  .ومتأثرة ببعضها البعض، ثم التأكد من صحتها، من وجهة نظر صاحبها

جموعة مـن االفرتاضـات املناسـبة املرتابطـة عىل أنها م Hall & Lindzeyويعرفها هول ولندزي   

  ).2002الزعبي،( بطريقة منظمة، وتشتمل عىل مجموعة حقائق علمية، مبنية عىل املالحظة واالختبار

    

  ما هي النظرية ؟؟

وتعرف النظرية يف اإلرشاد بأنها مجموعة من الحقائق املنسـجمة املرتابطـة، التـي تسـاعد عـىل   

ية للمسرتشد، أو تقوم عىل افرتاضات علمية وموضوعية، ومتثل البناء الفكـري فهم وتفسري الظواهر النفس

الذي يهدف إىل الكشف العالقات املختلفة، بني الظواهر النفسية والسلوكية التي ينطلق منهـا املرشـد إىل 

  ).2003السفاسفة،(.الواقع العميل التطبيقي

  :ما أهمية النظرية العلمية يف اإلرشاد والتوجيه 

  :  ب النظرية يف اإلرشاد دورا هاما يف عملية اإلرشاد والتوجيهتلع

 فهي دليل للمرشد تزوده بخط سريه وتحدد أهدافه واختيار األساليب املناسبة. 

 تساعد يف القدرة عىل التنبؤ بالقوانني العلمية التي تحكم السلوك اإلنساين.  
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 وحتـى . أهيل واإلعـداد املهنـي للمرشـدينتساهم النظرية يف تحسني عمليات التعليم والتدريب والت

تحقق النظرية اإلرشادية أهدافها، يف فهم وتفسري وضبط السلوك وتعديله وحل املشـكالت، البـد أن 

  :تتسم مبجموعة من الخصائص، نذكر منها

الشمول ويعني القدرة عىل تفسري كافة سلوكيات الفرد يف سـوائها وانحرافهـا، ويف كـل مجـاالت  )1

  .ه النامئيةحياته ومراحل

الوضوح والدقة أي بساطة املفاهيم وسهولة فهم املعنى، وعدم التناقض بني مفاهيمهـا، بحيـث  )2

 .يستطيع أن يفهمها من يقوم بقراءتها، فتساعده عىل إدراك املعنى الحقيقي للسلوك

تعني أنه ميكن اإلفـادة منهـا يف الواقـع العلمـي وتوظيـف مفاهيمهـا وربطهـا : الفائدة العلمية )3

 .الحياةب

يعني أن تصاغ بطريقة تحث الباحثني والدارسني عىل البحث العلمـي : استثارة البحث والدراسة )4

وهناك مجموعة من االتجاهات النظرية يف اإلرشاد والعالج النفيس، متثل وجهات نظر . واملعرفة

أصحابها، حول محددات السلوك اإلنسـاين للمسرتشـد، وتوجيهـه وتعديلـه وضـبطه، مبـا يحقـق 

صحته النفسية، وتعترب هذه النظريات مكملة لبعضها البعض وغري متناقضة، يـرتك فيهـا املجـال 

  .أمام املرشد ليختار مايناسب طبيعة املسرتشد، وطبيعة املشكلة، وميول املسرتشد واتجاهاته

  :ما االتجاهات النظرية يف اإلرشاد والعالج النفيس  

  ):فرويد ( االتجاه التحلييل : أوال 

عــد االتجــاه التحلــييل يف اإلرشــاد، مــن أكــرث االتجاهــات النظريــة اتســاعا، وأقــدمها اســتخداما ي  

أما نظريـة فرويـد ركـزت عـىل دور .وانتشارا، ويستخدم االتصال اللفظي واالنفعايل بني املحلل واملسرتشد

 وبالغـت يف العامل البيولوجي يف تحديد السلوك اإلنساين والشخصية اإلنسـانية وخاصـة العامـل الجنيسـ

  .دوره

  : مفاهيم يف النظرية 

ينظر فرويد نظرة تشاؤمية للطبيعة اإلنسانية ، فاإلنسان كام يراه كائن خامل غري نشط، سلبي وغـري  )1

 :عقالين، وهناك ثالثة افرتاضات كام يعتقد فرويد يف تكوين اإلنسان وهي

  ك الفرد إن السنوات الخمس األوىل من العمر، هي الحاسمة واملقررة لسلو -
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 .مستقبال

 .إن الدوافع الجنسية للفرد تعمل كمفتاح، وتقرر سلوك ذلك الفرد-

  .سلوك الفرد يضبط بتقرير الالشعور-

 .تعمل الشخصية كوحدة واحدة وفق منظور زمني ومكاين وتفاعلهام معا )2

 ).األنا األعىل –األنا  –الهو: (تتكون الشخصية من ثالثة أنظمة هي )3

 : عن تطور الشخصية ناتج )4

  .النضج الطبيعي للفرد -

تعلم الفرد لتخفيف التوتر والقلق الناتج عن الرصاع واإلحباط واملخاوف التي خربها، فتنمـو الشخصـية  -

 .لتعلم الفرد بأن يتمثل الوسائل واألساليب الدفاعية للمحافظة عىل الذات 

  :السلوك املضطرب

يعود لضعف األنا وعدم متاسكها، وفشـلها يف  يكمن يف االختالل يف وظائف الفرد النفسية، وهذا  

، حيث يبـالغ الفـرد يف اللجـوء وامليـل )الهو واألنا األعىل( التوفيق بني متطلبات كل من النظامني اآلخرين

  .إىل استخدام وسائل الدفاع األولية من تقمص ونكوص وتربير وتعويض ليحمي نفسه ضد التوتر
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 أهداف اإلرشاد والعالج النفيس

  )التحلييل  (

 دور

  املرشد 

  تقييم النظرية  اإلرشاد والعالج

  تخليص الفرد من الكبت) 1

   

تحقيق التوافق مع البيئة الداخلية للفرد ) 2

  والبيئة الخارجية

االهتامم بالسنوات الخمس األوىل من  -

حياة املسرتشد خاصة يف الجوانب االنفعالية 

.  

عه توفري الجو اآلمن ليكون مطمئنا وتشجي -

للحديث عن نفسه واستدعاء األفكار 

  ومحتويات الالشعور املكبوته

  التعامل مع املقاومه -

مساعدته الظهار أفكاره املكبوته يف -

  .شخصيته 

  التداعي الحر) 1

  التحويل) 2

  تحليل األحالم وتفسريها ) 3

  التفسري ) 4

  تحليل مقاومة املسرتشد) 5

مبالغتها يف دور الغرائز يف ) 1

  لسلوك تحديد ا

بنيت عىل سلوك املرىض وليس )2

  .العاديني 

نظرتها السلبية التشامئية ) 3

  للطبيعة االنسانية

التصلح لكثري من االضطرابات ) 4

  . النفسية خاصة الذهانية

تعترب نظرية عالجية أكرث منها ) 5

  إرشادية

  

  

  

  

  ): رابافلوف واطسون سكرن ثورندايك ميللر باندو ( االتجاه السلويك : ثانيا 

يرتكز اهتامم النظرية السلوكية عىل السلوك الظاهر املالحظ، بتعلمه وتعديلـه وتغيـريه، ويقـوم   

  .اإلرشاد السلويك عىل نظريات التعلم بصفة عامة والتعلم الرشطي بصفة خاصة
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  :مفاهيم يف النظرية 

 معظم السلوك اإلنساين متعلم  -

 قا لتوقعاته املنتظرة منهاالكائن الحي يستجيب للمثريات البيئية وف  -

 تركز عىل املثري واالستجابة  -

فالتعلم دون دوافع، والدوافع إما فسيولوجية أوليـة كـالجوع أو ثانويـة مكتسـبة كـالخوف، : الدافعية  -

 .والدوافع هي محركات وموجهات ومحافظات عىل استمرارية السلوك، فهي التي تدفع الفرد لالستجابة

 .اء يهدف إىل تقوية وتثبيت السلوك باإلثابة، وإضعاف ومحو السلوك بالعقابهو إجر : التعزيز  -

 .وهو اختفاء السلوك إذا مل ميارس ويعزز: االنطفاء  -

وهو ميل الفرد إىل إظهار االستجابة املتعلمة يف مواقف مشابهة للمواقـف التـي حصـل فيهـا : التعميم  -

 .التعلم 

 . واستجابة، تكونت عن طريق التعلم وتكرار املامرسةوهي رابطة قوية بني مثري: العادة  -

هو تغري دائم نسبيا يف الطاقة السـلوكية للفـرد نـاتج عـن  التعلم: التعلم ومحو التعلم، وإعادة التعلم  -

فهـو إطفـاء السـلوكيات املتعلمـة وحـذفها،  محـوالتعلمأما . املامرسة والتدريب ويستدل عليه من األداء

 .عودة السلوك املتعلم إىل الظهور بعد انطفائههو  وإعادة التعلم

فاإلنسان يأيت إنسانا طبيعيـا لديـه اسـتعداد للخـري والرشـ وطريقـة : نظرة السلوكية للطبيعة اإلنسانية  -

 .منوه هي التي تؤهله

  : السلوك املضطرب

يسء االضطراب يف السلوك هو تعلم خاطىء حدث خالل الخربات الحياتية املكتسبة، فهو تعلـم   

  .لعادات من السلوك من أجل التكيف مع مؤثرات املحيط



 196

  

  
 أهداف اإلرشاد والعالج النفيس

  )السلويك ( 

 دور

  املرشد 

  تقييم النظرية  اإلرشاد والعالج

 تعديل السلوك الالسوي 

  تعليم املسرتشد 

  تخطيط مواقف يتم تعلم

ومحو تعلم لتحقيق 

  التغيري املنشود

 فهم املسرتشد وتقبله-

إفساح املجال والحرية  -

  للمسرتشد

  تعزيز سلوكيات معينه -

  تشخيص الحالة -

  التقييم -

تعليم املسرتشد كيف  -

  يعيش حياته

 -:خطواته:أوال

  تحديد السلوك املضطرب - 

تحديد الظروف التي يحدث فيها  - 

 السلوك

 تحديد العوامل - 

 تحديد الظروف - 

 إعداد جدول التعديل  - 

 هاتطبيق الخطة العالجية وتنفيذ - 

  - :أساليبه : ثانيا 

  التعزيز 

 النمذجة 

 الكف املتبادل 

 إزالة الحساسية 

 اإلرشاط املضاد 

 التنفري  

تتعامل مع املسرتشد بشكل -

  آيل

تتعامل مع األعراض وليس  -

 األسباب

تجنب بعض األساليب  -

 السلوكية

تستخدم مع عدد محدد من  -

  االضطراب

استمدت مفاهيمها من  -

  ان  تجارب متت عىل الحيو 
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  ) :  روجرز( االتجاه اإلنساين  : ثالثا  

يؤكد هذا االتجاه عىل دور الخربة الشعورية للفرد، وإن للطبيعـة اإلنسـانية والخـربة دورا هامـا   

فاعال يف عملية التعلم، حيث يعترب اإلنسان مالكا لحرية اإلرادة واالختيار، وأن لديه القـدرة الخالقـة عـىل 

  ).1994الربيعي،(وافقالنمو واإلبداع والت

 :مفاهيم يف النظرية 

اإلرشاد الروجري يتمركز حول الفـرد املسرتشـد ألنـه يسـمح للفـرد املسرتشـد أن يصـل إىل حلـول    -

  ).1985أبو غزالة،(ملشكالته التي يراها بنفسه مناسبة، مع أقىص درجه من الحرية واإلرادة 

والفرد املتوافق من يدرك ذاتـه والبيئـة املحيطـة بـه الدافع األسايس عند اإلنسان تحقيق الذات،     -

 .بصورة واقعية ولديه تقدير عال لذاته

الطبيعة اإلنسانية تكون يف األصل ايجابية وأن اإلنسان كائن اجتامعي، طموح، منطقي ، يتوافـق     -

عن مشـاعره مع طبيعته إال يف حاالت االضطراب التي تنشأ من عدم التطابق بني حاجة الفرد للتعبري 

 .  الحقيقة، وبني الرغبة يف الحصول عىل احرتام اآلخرين وتقديرهم

 :تتلخص التصورات الرئيسية    -

  .الكائن العضوي وهو الفرد بكليته-

  .املجال الظاهري وهو مجموعة الخربة-

  .الذات وهو الجزء املتاميز من املجال الظاهري-

كائن الحي للمجال الظاهري، أن له دافعا أساسيا فالكائن العضوي ميتلك خصائص منها يستجيب ال -

واحدا هو تحقيق وصون الذات و أنه قد يرمز إىل خرباته بحيث تصبح شعورية أو قد ينكرها فتبقى 

  .الشعورية

 .للمجال الظاهري خاصية أن يكون شعوريا أو الشعوريا -

  .وهي فكرة الفرد عن نفسه: الذات -

   :السلوك املضطرب

األساس يف البناء الشخيص للفرد، لذلك فإن أي إحباط يعيـق، أو يهـدد إشـباع  مبا أن الذات حجر  

الحاجات األساسية للفرد، وعىل رأسها تدعيم صورة الفـرد ينـتج عنـه تقيـيم يسء للـذات، وبالتـايل نقـص 

  احرتام الفرد لذاته ويؤثر الحرمان أو
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  .اإلحباط يف اضطراب الشخصية 
    

 أهداف اإلرشاد والعالج النفيس

  )اإلنساين ( 

 دور

  املرشد 

  تقييم النظرية  اإلرشاد والعالج

مساعدة املسرتشد عىل النمو بشكل  - 

  .يحقق فيه ذاته يف ظروف مالمئة

مساعدة املسرتشد يف التخلص من  - 

جميع أمناط السلوك السلبية وذلك 

 .من خالل دعمه وتشجيعه

إزالة العوائق والعقبات التي تعرتض  - 

 .دسبيل تحقيق ذات املسرتش

 .مساعدة املسرتشد يف تطوير ذاته - 

تغيري شخصية املسرتشد من خالل  - 

تغيري مدركاته أي تغيري يف السلوك 

  .باتجاه النضج

  خلق جو من الود واالحرتام - 

عكس مشاعر املسرتشد وتجنب  - 

 .التهديد 

البد من ادراك املشكلة بشكل  - 

واسع وتعزيز مشاعر املسرتشد 

بالتقبل ويساعدة عىل تحقيق ذاته 

  .تحقيق منو متكامل إيجايبو 

لقد ترك روجرز للمرشد 

استخدام أي أسلوب عالجي يراه 

مناسبا حسب طبيعة املشكلة، 

وترتكز طريقته اإلرشادية عىل 

توفري عالقة دافئة بينهام 

وتتضمن الرشوط التي تحدث 

العالج وتحققه، وتخضع ملبدأ 

  )فإنه-إذا(هام هو 

  .املرشد يكون سلبيا - 

 تحقيق الفرد له الحق يف - 

أهدافه ولكن ليس له الحق 

 .يف السلوك الخاطئ

تقلل من أهمية العوامل  - 

الالشعورية يف تحديد 

 السلوك

التركز عىل وسائل جمع  - 

املعلومات بل تعتمد عىل 

  .املقابلة فقط
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  ): إليس ( االتجاه املعريف : رابعا 

 : مفاهيم يف النظرية 

  .  آن واحداإلنسان مخلوق عقالين وغري عقالين يف     -

 .التفكري والعاطفة عمليتان متالزمتان     -

 .التفكري الالمنطقي يعود يف أصله إىل مراحل التعلم املبكر     -

 .استمرار االضطراب النفيس التقرره الظروف     -

 .اإلنسان مخلوق متكلم ويعتمد يف تفكريه عىل استخدام الرموز     -

والتفكري بحيث يصبح .ة االنهزامية عن طريق تنظيم اإلدراكيجب مواجهة األفكار السلبي     -

 منطقيا وعقالنيا

 الشخصية تتألف من املعتقدات والبناءات واالتجاهات والقيم اإلنسانية     -

  :السلوك املضطرب

سببه التفكري الالمنطقي، وما يقوله الفرد لنفسه مـن حـديث " أليس"إن أسباب االضطراب لدى 

اب العاطفي، فهو ناتج عن سلسلة من الجمل واألفكار الخاطئة التي يحملها الفـرد داخيل، أو االضطر 

  .ها ويحدث نفسه بها ويدافع عنها ويؤمن ب
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  أهداف اإلرشاد والعالج النفيس

  )املعريف ( 

 دور

  املرشد 

  تقييم النظرية  اإلرشاد والعالج

  عالج الالمنطق باملنطق والعقالنية - 

ه سيبقى يف توجيه املسرتشد إىل أن - 

حالة اضطراب اذا استمر يف التفكري 

 بصورة غري منطقية 

مساعدة املسرتشد عىل رفض  - 

 االفكار الخاطئة

مساعدة املسرتشد عىل تعلم  - 

 .خطوات التفكري املنطقي

  

يتحدد دور املرشد يف مساعدة  - 

املسرتشد يف التخلص من أفكاره 

الالعقالنية والالمنطقية، واستبدالها 

ات واتجاهات عقالنية بأفكار ومعتقد

 .ومنطقية

يستخدم املرشد العقالين األسليب  - 

 -:اإلرشادية التالية 

  األساليب السلوكية كالتعزيز والعقاب  -  أ

األساليب املعرفية كالتحليل املنطقي   -  ب

لألفكار الالعقالنية ودحضها واستبدالها 

 .بأفكار منطقية

األساليب االنفعالية كأسلوب مواجهة   -  ت

املرح والدعابة املعتقدات بيشء من 

  .والنمذجة وغريها

جعل املسرتشد واعيا ألفكاره -1

الالمنطقية وتفكريه الداخيل 

والتوضيح له أن سبب 

اضطرابه سلسلة الكلامت التي 

  .يقولها لنفسه

جعل املسرتشد واعيا بأنه  -2

سيظل اضطرابه العاطفي إذا 

 .استمر يف تفكريه الالمنطقي

تغيري تفكري املسرتشد الداخيل  -3

 .نطقيالالم

يناقشه يف أفكاره الالمنطقية  -4

  بشكل عام وفلسفته يف الحياة

يستند بشكل كبري عىل 

  .األلفاظ

استخدام العقل يف املخاوف 

  املرضية قليل

يعترب اسلوب مبارش ويخضع 

بشكل كامل دون مراعاة 

  .ملعتقداته

حاالت االضطراب الشديد 

  الميكن استخدامه
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  ): زبريل(االتجاه الجشطالتي : خامسا 

 :مفاهيم يف النظرية 

  تنظر إىل الطبيعة اإلنسانية عىل أنها كلية متكاملة من جسم وعقل وعاطفة )1

 .الكلية والتنظيم اإلدرايك )2

 .التعلم باالستبصار )3

 .الدفاع والعدوان )4

  .املسئولية )5

 .الشخصية والذات )6

  .الوجود وهو العضوية الكلية)ج . صورة الذات)ب . الذات)أ ؛ بنية الشخصية )7

  :وك املضطربالسل

تشتق هذه النظرية الوظيفة السوية للعضوية من مقدمات محددة منطقية حـول طبيعـة العضـويات    

بالبيئـة املحيطـة، وأول هـذه املقـدمات ،هـي أن العالقـة بـني ) الكائنات(الحية، وعالقة هذه العضويات 

القـة بـني العضـوية والبيئـة، العضوية والبيئة هي وحـدة تامـة، واملبـدأ الثـاين فهـو املنطقـي لطبيعـة الع

فالشخص السوي هو الذي يحتفظ باتجاهاته إيجابية نحو نفسه، معتمـدا عـىل ثقتـه بعضـويته، وكـذلك 

  .يتكيف مع نفسه
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  أهداف اإلرشاد والعالج النفيس

  )الجشطالتي ( 

 دور

  املرشد 

  تقييم النظرية  اإلرشاد والعالج

  تسهيل النمو الشخيص للفرد - 

يف التحول  مساعدة املسرتشد - 

من مركز الضبط الخارجي 

املحكوم بالبيئة إىل مركز 

 ضبط داخيل ذايت

مساعدة املسرتشد يف  - 

 املشاركة االجتامعية

مساعدة املسرتشد يف  - 

االنفتاح عىل الخربة 

  واملامرسة

أن يكون واعيا مدركا لدور االتصال غري اللفظي  - 

 .خاصة لغة الجسد

 عاالت أن يشارك املسرتشد يف املشاعر واالنف - 

أن يوزع األدوار ويصمم األنشطة واأللعاب  - 

والتامرين التي تساعد املسرتشد يف االستمرارية 

 .يف املشاركة

أن يكون النموذج األمثل للمسرتشد وللجامعة  - 

 .اإلرشادية يف أصالته ورصاحته ووضوحه وتقبله

املعالج مبدعا مبتكرا يف / أن يكون املرشد  - 

ها، وإدراك فردية استخدامه لطرق العالج وتنويع

 .الفرد

أن يدفع املسرتشد إلنهاء وإمتام األعامل غري  - 

  . املنتهية مع عدم الضغط عليه

  تحمل املسؤولية -

  الكريس الساخن  -

  عمل دورات  -

  واآلن  - كيف  -

  لغة الجسد -

  أنا وأنت  -

  الكريس الخايل  -

يحتاج العالج ملرشد  -

ومعالج خبري مبدع وهذا 

  .حيان كثريةاليتوافر يف أ 

أهملت النظرية الجوانب  -

املعرفية يف شخصية املسرتشد 

وركزت عىل املواجهة 

والتحدي مهملة التجربة 

  .واملالحظة

استخدام املواجهة يف هذه  -

النظرية يؤدي إىل تجريد 

املسرتشد من إنسانيته بدل 

األلفة املتوقعة مام يؤدي 

بعض األفراد للتفاعل املفتعل 

.  
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  سرتشد يف العملية اإلرشاديةواجبات امل

  إن املسرتشد هو املسؤول عن صحة وصدق املعلومات التـي يقـدمها عـن املتغـريات واألحـداث

املتصلة مبشكلته فاملرشد يأخـذ ثلـث مالمـح التشـخيص مـن املسرتشـد .... واملواقف والعالقات 

ثم الثلـث األخـري يكـون  وثلثه من املالحظات واملقابالت واالختبارات التي يجريها معه ،. نفسه 

  .من خربة املرشد وعلمه ومهاراته العلمية والعملية 

   املسرتشد هو الـذي يخطـو الخطـوة األوىل يف البـدء مبواجهـة مشـكلته واملرشـد يسـاعد ويقنـع

فاملسرتشد إنسان حر راشد عليه مسؤولية اتخـاذ القـرار   ,ويوجه ويوحي ولكنه ال يأمر وال يجرب

 .ات املرشد واستشاراته املناسب حسب توجيه

  تنفيذ كل يش يـويص بـه املرشـد مـن توجيهـات وإجـراءات وخطـوات عالجيـة  هـي مسـؤولية

املسرتشد ذاته، فاملرشد ال يجرب املسرتشد يف مواقف الحيـاة وعالقاتـه بـاآلخرين، لـذا فاملسرتشـد 

خص ويصـف فالطبيـب يشـ. ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، أمينا عىل تنفيذ توجيهات املرشد

 .الدواء، ويقدمه للمريض ولكنه ال يالزمه ليعلم هل تناول الدواء أو ألقاه دون استخدام

  كالدواء للمريض هاملواعيد والجلسات اإلرشادية ألنها مفيدة لاملحافظة عىل. 
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  مالحق
  

  استامرة وصفية لدراسة حالة إرشادية

  ) 1( منوذج رقم

.................................................................................  

 بيانـات عامة: 

  :...................رقم املسرتشد: .......................        رمز املسرتشد

  أنثى     (  ) ذكر               : (  ) الجنس

  ):...........................العمر( التاريخ امليالدي 

  :...............املعدل الرتاكمي :...............   القسم:................ الصف

  : ..............................................عنوان السكن

  ..........................................مصدر االحالة

  

  ال(  ) نعم                (  ) هل لديك مشكالت دراسية          

إذا كانت اإلجابة بنعم فام هي املشكالت التي تواجهك؟ 

.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................  

 بيانات عن التاريخ األرسي: 

  :................مستواه التعليمي:...................   مهنته..............    :..عمر األب

  ال(  ) نعم                 (  ) هل هو عىل قيد الحياة؟                  

  ال(  ) نعم                 (  ) هل هو متزوج من أمراة أخرى          

  )طبيعي  –دث حا -مرض( اذ كان متويف فام سبب الوفاة 

  )عادات غري مرغوبة  –عادات مرغوبة ( ما هي العادات السلوكية التي يتميز بها األب ؟ 

  ضعيفة  متوسطة  جيدة  السؤال

       عالقة الطالب مع معلميه

      الب مع زمالءه يف املدرسةعالقة الط

      عالقة الطالب مع زمالءه خارج املدرسة ويف القرية
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  ها يعاين األب من اضطراب نفيس أو عقيل  أو أمراض جسمية ؟

  ال(  ) نعم        (  ) هل أدخل بسب هذا االضطراب احد املستشفيات اإلمراض النفسية؟  

  

  :.................مستواها التعليمي:...................   مهنتها...  :.............عمر األم

  ال (  ) نعم                  (  ) هل هي عىل قيد الحياة؟                  

  )عادات غري مرغوبة  –عادات مرغوبة ( ما هي العادات السلوكية التي تتميز بها األم ؟ 

  ية أو عقلية أو جسمية ؟هل تعاين من أراض أو اضطرابات نفس

  ال(  ) نعم        (  ) هل أدخلت بسب هذا االضطراب احد املستشفيات اإلمراض النفسية؟  

  إذا كانت اإلجابة بنعم فام مدة الرتقيد؟

.............................................................................................  

  ي تلقته يف املستشفي؟ ما نوع العالج الذ

.............................................................................................  

  ..…………………………………………………………………عالقتك مع والديك ؟

  ……………………………………………ها هناك تشاجر ونزاع يقع بني األم واألب ؟

  .………………………………………. تيبكم عدد األخوة واألخوات ؟ أذكرهم بالرت 

……………………………………………………………………………………  

  ..…………………………………………………………كيف عالقتك مع أخوتك ؟

 التاريخ التعليمي: 

الثانوية  –املتوسطة  –االبتدائية ( مستوى التحصيل خالل املراحل الدراسية ؟ 

...................................................................................................................................................................................؟

.......................................................................................  

  

 بيانات بتاريخ بداية الحالة: 

  ال تزال تراجع أحدى العيادات أو املستشفيات النفسية؟هل سبق لك أن راجعت أو 

  ال(  ) نعم                                                     (  )      

عند اإلجابة بنعم فام أسباب مراجعتك؟ 

.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  
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  ال(  ) نعم                          (  ) هل تلقيت بعض العالجات؟              

  اذكر العالجات إذا كانت إجابتك بنعم؟

.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................  

  هل سبق أن تلقيت إرشادا نفسيا أو تربويا أو اجتامعيا ؟       

  ال(  )                          نعم                    (  )        

  إذا كانت اإلجابة بنعم فام الربامج اإلرشادية التي تلقيتها

.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................  

  هل استفدت من الربامج اإلرشادية؟                             

  ال(  ) نعم                                           (  )        

  فلامذا؟ ) ال ( ة إذا كانت اإلجاب

..........................................................................................................................................................................................  

 معلومات عن الشكوى األساسية: 

  ........................................................................................ :  بدء ظهور هذه األعراض

  بشكل رسيع ومفاجئ(  ) بشكل بطئ وتدريجي               :        (  ) كيفية ظهورها

  ما األعراض التي ظهرت بدء الحالة؟

.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................  

  ن؟ما األعراض التي تشكوا منها اآل 

.............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................  

  ال(  ) نعم                         (  ) هل حالتك الوحيدة يف األرسة؟              

         نعم                                    (  ) هل توجد صدمات أو مشاكل نفسية ضاغطة أثرت عىل حالتك الحالية ؟                                            

  ال(  ) 

  إذا كانت إجابتك بنعم اذكر هذه الصدمات؟ 

.............................................................................................................................................................................................  
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..........................................................................................  

  :وصف حالة املسرتشد من قبل املرشد النفيس

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

  توقيع املرشد النفيس.....  .............................................................................

  

  

  

  

  الصفحة النفسية للمسرتشد 

 ---------------------------------------------------------------------  

  :............رقم املسرتشد :............                   رمز املسرتشد 

  وللمرشد الحكم عليها مبدئياً قد تكون لدى املسرتشد  .....  سامت ، خربات ، أعراض : قامئة 

 مقياس التقدير ......يعاين من..... /يشعر بـ  الرقم

  5  4  3  2  1 النقص والدونية   .1

  5  4  3  2  1 وساوس قهرية   .2

  5  4  3  2  1  .. )برصية ، سمعية ، أخرى ( هالوس    .3

  5  4  3  2  1 نفظه/ارتعاشات    .4

  5  4  3  2  1 الالزمات/ النمطية    .5

  5  4  3  2  1  ليةاالنعزا/ االنطوائية    .6

  5  4  3  2  1 يحب الرصاع واملشاجرة   .7

  5  4  3  2  1 الرغبة يف البكاء بدون سبب واضح   .8

  5  4  3  2  1  اإلكثار من التحدث عن النفس    .9

  5  4  3  2  1 )فويبا(مخاوف مرضية   .10

  5  4  3  2  1  التدخني   .11

  5  4  3  2  1 إدمان الخمور   .12
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  5  4  3  2  1 إدمان املخدرات   .13

  5  4  3  2  1 إدمان املهدئات   .14

  5  4  3  2  1 أزمة يف التنفس/آالم يف الصدر   .15

  5  4  3  2  1 قلة األكل/فقدان الشهية للطعام   .16

  5  4  3  2  1 التلعثم يف الحديث   .17

  5  4  3  2  1  صداع مستمر    .18

  5  4  3  2  1 اضطرابات يف الذاكرة   .19

  5  4  3  2  1 أفكار ال عقالنية   .20

  5  4  3  2  1  )رسعة الغضب ( التهور    .21

  5  4  3  2  1 وم أو قلتهصعوبة الن   .22

  5  4  3  2  1 أحالم مزعجة أو كوابيس   .23

  5  4  3  2  1 التبلد االنفعايل/قصور االنفعال   .24

  5  4  3  2  1 اإلحساس الرسيع باإلجهاد/قواه منهكة   .25

  5  4  3  2  1 مص األصابع/قضم األظافر   .26

  5  4  3  2  1 ميول انتحارية   .27

  5  4  3  2  1 األفكار اإلميائية   .28

  5  4  3  2  1 اطفيالحرمان الع   .29

  5  4  3  2  1  التوتر   .30

  5  4  3  2  1  الخمول/ الكسل    .31

  5  4  3  2  1 اإلحساس مبشاعر الذنب/تأنيب الضمري   .32

  5  4  3  2  1 الترصفات الطفولية   .33

  5  4  3  2  1  حب التمرد   .34

  5  4  3  2  1 امليش أو التكلم أثناء النوم   .35

  5  4  3  2  1 التناقص بني الذات الواقعية والذات املثالية   .36

  5  4  3  2  1  التشاؤم   .37
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  5  4  3  2  1  الهوس   .38

  5  4  3  2  1 الحساسية املفرطة   .39

  5  4  3  2  1 اإلهامل للمظهر العام   .40

  5  4  3  2  1 عالقات غرامية   .41

  5  4  3  2  1 التناقص االنفعايل   .42

  5  4  3  2  1  السلوك االجتامعي   .43

  5  4  3  2  1 هذاء العظمة   .44

  5  4  3  2  1 هذاء االضطهاد   .45

  5  4  3  2  1  مع أو الحركة أو أخرىقصور البرص أو الس   .46

  5  4  3  2  1 الضعف العقيل   .47

  5  4  3  2  1 املصاعب الدراسية   .48

  5  4  3  2  1 عدم القدرة عىل الرتكيز/تشتيت االنتباه   .49

  5  4  3  2  1 رفاق السوء/ الشللية    .50

  ...............: ..............................................................................أخرى 

  : .............................................................................................تعليقات املرشد 

..........................................................................................................................................................................................  

  :.........................  توقيع املرشد النفيس                                            

  م  :..../...../.........التاريخ                                                    
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  وافقة عىل تسجيل ومالحظة املقابلة اإلرشاديةمنوذج إقرار بامل

  

  

  

من قبل املرشد النفيس من أهم األشياء التي تساعد املرشـد واملسرتشـد عـىل ) كتابيا أو سمعيا أو برصيا(يعترب تسجيل املقابلة اإلرشادية 

الج ولن تشاهد أو تسـمع يف مكـان أو كشف حالته وخاصة يف مرحلة  التشخيص مع العلم إن هذه التسجيالت ال تستخدم إال لغايات الع

  .من قبل فرد خارج املركز اإلرشادي 

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،،،،                             

.............................................................................................  

  ): x( نني أقر باملوافقة عىل التسجيل الذي أضع إمامه إشارة لقد أطلعت عىل ما ذكر أعاله ، وإ 

  ...   (    )الكتايب  -1

 ...  (    )السمعي  -2

  ...   (    )املريئ  -3

  

  

   رقم املسرتشد   رمز املسرتشد

 ........................................................  توقيع املسرتشد

  ........................................................  :تاريخ اإلقرار
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  منوذج إقرار بالسامح عىل اإلطالع عىل ملف املسرتشد        

  

 ---------------------------------------------------------------------  

  :وبركاته ، وبعد  الـلـهالسالم عليكم ورحمة : عزيزي املسرتشد 

طكم علام بان امللف الذي يوجد باملركز اإلرشادي والخاص بكم ال ميكن أن يطلع عليه احـد غـريكم أال بعـد مـوافقتكم الخطيـة وهـذا نحي

االطالع ليس من اجل القراءة لك شخص وامنا لبعض املرشدين املختصني والذي سوف يكون لهم دور بارز يف عـالج حـالتكم لـذلك نطلـب 

  .حول املوضوع املذكور أعاله منكم املوافقة عىل ذلك و 

  ولكم منا جزيل الشكر والتقدير،،،،،،،                      

  : .............................................................................................عدم اإلطالع عىل ملفي نهائيا ) 1

  : عىل ملفي ال مانع أن يطلع والداي أو من ينوب عنهام ) 2

.............................................................................................  

  ال مانع أن يطلع عىل ملفي أو يرسل معلومات منه إىل ذوي الخربة واالختصاص بهدف التشاور عىل أفضل السبل املمكنة ملساعديت ) 3

.............................................................................................  

  :ال مانع أن يطلع عىل ملفي أو يرسل معلومات عنه إىل ) 4

  ) ..........................................................أ  

 ) .........................................................ب 

  .................................................) .........ج 

  :مالحظات وتوصيات املرشد النفيس

.................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................

.....  

  

   رقم املسرتشد   رمز املسرتشد

 ........................................................  توقيع املسرتشد

  ........................................................  :تاريخ اإلقرار

  :  توقيع املرشد النفيس   
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  منوذج التقرير الختامي لحالة اسرتشادية     

  

 ---------------------------------------------------------------------  

  : ......................الحالة رقم : .....................                    رمز الحالة 

  

 معلومات الهوية الشخصية:  

  : ...................العمر (    )                أنثي (    )               ذكر :   الجنس 

  :......................املعدل الرتاكمي : ................  القسم: ................. الصف

  :الحالة االجتامعية 

  (    )مطلق (    )           متزوج (    )        خاطب (    )              أعزب  

  : .............................مصدر اإلحالة 

  : ...............................سبب اإلحالة 

  املعلومات اإلرشادية:  

  : ..................................عدد املقابالت الكيل 

  : ............................................................ور املسرتشد للمقابالت بصفة عامة مدى حض

: االختبارات النفسية التي أجريت للمسرتشد 

..........................................................................................................................................................................................  

  : .............................................................................................االستنتاجات الناجمة عن االختبارات النفسية

  

: تشخيص حالة املسرتشد أثناء الجلسات اإلرشادية   

............................................................................................................................  

  ................................: ............................................................................................الطرق اإلرشادية املستخدمة لعالج املسرتشد

  

: مظاهر التحسن التي طرأت عىل سلوك املسرتشد 

............................................................................................................................  
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  .......................................................................: .....................توصيات ومالحظات املرشد النفيس 

  

  ........................................................  :تاريخ إقفال الحالة

 ........................................................ توقيع املسرتشد  

                                                              

  :  توقيع املرشد النفيس                                                                   
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  منوذج خاص بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

  

 ---------------------------------------------------------------------  

  معلومات شخصية:  

  : ...........................الرقم الجامعي : ..............................          سم اال

  : ........................القسم : ................... الصف : ...................... العمر 

  ................: ......املعدل الرتاكمي : .............................     السنة الدراسية 

  : .......................................................................................عنوان الدائم للسكن

  : ................................... الهاتف 

  :الحالة االجتامعية 

  (    )مطلق    (    )        متزوج (    )        خاطب (    )              أعزب  

  الحالة الصحية للطالب:  

  : ما الحالة التي تعاين منها * 

  متعددة(   ) سمعية           (   ) برصية                (   ) حركية           (   ) 

  .هل تعاين من أمراض معينة ؟ اذكرها * 

..........................................................................................................................................................................................  

  ما املشاكل التي تعاين منها داخل املدرسة ؟* 

..........................................................................................................................................................................................  

  ما طبيعة املساعدة أو الخدمة اإلرشادية املطلوبة من املرشد النفيس ؟* 

..........................................................................................................................................................................................  

  :توقيع املرشد النفيس                                                         

  م  200:.../...../   التاريخ                                       
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  جدول الجلسات اإلرشادية                                 

...........................................................................................  

  

  رقم املسرتشد  رمز املسرتشد الزمن التاريخ اليوم الجلسة م

 إىل    من

1          

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 :توقيع املرشد النفيس 
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  :املراجــــع

  . دار زهران للنرش والتوزيع،عامن. مجاالته اإلرشاد النفيس، نظرياته،اتجاهاته،). 2002.(أحمد الزعبي

  . دار الفكر العريب. 1/،طيف الصحة النفسية).1998.( عبداملطلب امني القرييض

  . ، مركز األسكندرية للكتاب الصحة النفسية لألطفال). 2001.( سهري كامل احمد 

  . اعة والنرش والتوزيع، دار غريب للطبنظريات اإلرشاد والعالج النفيس.(). محمد محروس الشناوي 

  .املنظور النسقي االتصايل، دار الفكر العريب:  اإلرشاد والعالج النفيس األرسي). 1999.( عالء الدين كفايف 

ــيم  ــة والتعل ــيم, وزارة الرتبي ــة للتعل ــة العام ــة , املديري ــة الخاص ــة الرتبي ــحة , مديري ــوي والص ــاد الرتب ــم اإلرش قس

تفعيـل دور (األردنيـة  ,  ودور املرشـد الرتبـوي يف املـدارس, اإلرشاد والتوجيـهفعاليات برنامج ). 1996.(النفسية

 .1996ترشين الثاين ) املرشد الرتبوي 

 .القدس. جامعة القدس املفتوحة. يف مراحل العمر االرشاد والتوجيه). 1998.( جامعة القدس املفتوحة

 .القدس .معة القدس املفتوحةجا. الصحة والرعاية النفسية). 1999.(القدس املفتوحة جامعة 

  .القارة، مرص. الكتب عامل. التوجيه واإلرشاد النفيس).1982.( زهران، حامد عبد السالم

  .عامن، األردن. دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع. 1ط. النفيس نظريات اإلرشاد والعالج). 1998. (الزيود، نادر فهمي

  . الدار العربية للعلوم: بريوت. وتطبيقاته اإلجتامعية والرتبويةعلم النفس ). 1994( الجسامين، عبدالعيل

  .27سلسلة عامل املعرفة، العدد: العالج النفيس الحديث، الكويت). 1980( إبراهيم، عبدالستار

  سلسلة عامل: الكويتاإلنسان وعلم النفس، ). 1985( إبراهيم، عبدالستار
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  .86املعرفة، العدد 

  .239سلسلة عامل املعرفة، العدد : الكويت. اإلكتئاب). 1998(إبراهيم، عبدالستار 

: الكويت. العالج السلويك للطفل). 1993( و أبراهيم، رضوان عبدالـلـه عبدالعزيز بن ، أبراهيم، عبالستار والدخيل

  .180سلسلة عامل املعرفة، العدد 

 .السعودية. ريخ للنرشدار امل. أساسيات يف اإلرشاد الرتبوي).1985.( الـلـهعبد  صالح، محمود

  . دار الكتاب الجامعي ,نظريات الذات ودورها يف الدافعية والشخصية والنمو).2006(كارول اس , دويك 

  .  دار االوائل: الكويت.الطبعة الثانية. مفهوم الذات بني النظرية والتطبيق).2004.(قحطان احمد, الظاهر

  . دار ذات السالسل: الكويت, بني النظرية و التطبيق التعلم الذايت).1987.(عبدالـلـه احمد , العيل

  .دار النهضة العربية: مرص, مفهوم الذات).1981.(واالس,البني

  .دار الشباب: مرص, بني االحالم النظرية ورضورة الواقع والرشوط املوضوعية: االعتامد عىل الذات).1987.(رمزي,زيك

  . دار عالء الدين: مرص, نظرة يف اعامق النفس: لية يف الذاتدراسة القوى الداخ).2005(فالدميري, جيكارتنسف

دار ,  التحديات وتكنولوجيا املعلومات الحديثة-مستقبل التعليم الحديث). 2001.(عبدالفتاح , الخواجا

  .األردن: املستقبل عامن 

نرشـ ودار الثقافـة الدار العلميـة لل. اإلرشاد النفيس بني النظرية والتطبيق). 2002.(عبد الفتاح, الخواجا

  .األردن: عامن, للنرش والتوزيع

  .األردن, عامن, دار املستقبل ,علم النفس العالج النفيس املعارص). 2001.(عبد الفتاح, الخواجا

  .األردن, عامن, دار املستقبل ,مقدمة يف برامج االرشاد والعالج الجامعي). 2003.(عبد الفتاح, الخواجا
  شخصية اإلنسان، تكوينها وطبيعتها ).1994.(عيل جابر الربيعي
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  .، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادواضطراباتها 

  .مركز الكتاب للنرش: القاهرة. الجزء األول". للشباب والراشدين"مقاييس الشخصية ). 2001(عبادة، أحمد 

 :موقع من. مجلة العلوم النفسية العربية.  الدوافع والشخصية). 2003(رضوان، سامر جميل ، 
http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.SamerPersonalMotivation.htm  

  

، مكتبـة الفـالح، اإلمـارات العربيـة أساسيات يف اإلرشاد والتوجيه النفيسـ والرتبـوي). 2003.(محمد إبراهيم السفاسفة

 .املتحدة 

، علم الكتب ، القـاهرة، جمهوريـة ت املدرسيةاإلرشاد النفيس املصغر للتعامل مع املشكال ).2000.(محمد حامد زهران

 مرص العربية 
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  :املؤلف يف سطور

  

 اإلرشاد النفيس والرتبوي: سفة دكتوراه الفل.  

 محارض غري متفرغ برتبة  أستاذ مساعد  يف جامعة عامن العربية للدراسات العليا سابقا.  

 مساعد أكادميي ومحارض يف كلية األندلس سابقا.  

 استشاري نفيس وتربوي وأرسي.  

 مدرب يف التنمية البرشية ويف مجال تطوير االدارة.  
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 علم النفس واالرشاد والعالج النفيس ومجال االدارة مؤلف كتب علمية متعددة يف.  

 عضو جمعية علم النفس األردنية.  

 جامعة السلطان قابوس.  
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